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Ingekomen zijn

:

1\ Missive van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken

dd. 15 Mei 1912 met de mededeeling dat de benoemingen van de

Heereji Dr. L. E. J. Brouwer, privaat-docent aan de gemeentelijke

Universiteit te Amsterdam, Dr. W. de Sitter, lioogleeraar aan de

Rijks-Uni\ersiteit te Leiden, Dr. J. Boeke, hoogleeraar aan de Rijks-

universiteit te Leiden, Dr. J. C. Schoute, Jeeraar aan eene Hoogere

Burgerschool te Bnssum, A. C. C. G. van Hemert, civiel-ingenieur

te 's-Gravenhage en Dr. J. K. A. Wertheim Salomonson, lioogleeraar

aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tot gewone leden en

van den Heer C. S. Sherrington, hoogleeraar te Liverpool, tot buiten-

landsch lid der Kon. Akademie door H. M. de Koningin zijn be-

krachtigd en dat van deze benoemingen alsnu aan genoemde heeren

mededeeling kan gedaan worden.

Die mededeeling werd bereids aan de benoemden gezonden.

'2\ Brieven van de Heeren L. E. J. Brouwer, J. Boeke, A. C. C. G.

VAN Hemert, J. C. Schoute, W. de Sitter en J. K. A. Werthedi

Salomonsok, waarin zij hun dank betuigen voor de benoeming tot

gewone leden der Kon. Akademie en mededeelen dat die benoeming

door hen wordt aangenomen.

Voor kennisgeving aangenomen.

3". Bericht namens den Heer A. C. C. G. van Hemert, dat hij

door uitlandigheid verhinderd is de vergadering bij te wonen.

Voor kennisgeving aangenomen.

De Heeren L. E. J. Brouwer, J. Boeke, J. C. Schoute, W. de Sitter

en J. K. A. Wertheim Salomonson worden, als nieuwe leden, thans

ter vergadering binnengeleid en door den Voorzitter welkom geheeten

en geïnstalleerd.

4". Missive van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken

dd. 20 Mei 1912, waarbij de Minister aan de Afdeehng doet toekomen

een schrijven met bijlage van den Consul-generaal te Toronto be-

treffende het in 1913 in Canada te houden 12^^ internationaal geolo-

gisch congres en het verzoek om opgaaf van adressen in Nederland,

\velke voor toezending van het programma voor dit congres in aan-

merking kunnen komen.

Dit schrijven zal in overleg met de leden der Geologische Com-

missie nit de Akademie, in wier handen het gesteld wordt om
advies, beantwoord worden.

5°. Schrijven van den Heer k. F. Droste te Haarlem, dd. 6 Mei



1912, waarin hij, namens Administrateuren van liet P. W. Korthals-

fonds, mededeelt dat door dit fonds dit jaar weder ƒ 600.— be-

schikbaar worden gesteld tot bevordering der kruidkunde.

Dit schrijven wordt gesteld in handen van de botanische leden

der Afdeeling met verzoek om advies.

6". Een in het Latijn gesteld schrijven van den Rector en den

Senaat der Universiteit te Lemberg met de mededeeling dat die

Universiteit den 29 •^-'^ Mei a.s. haar 250-jarig bestaan hoopt te he»'-

denken en de uitnoodiging aan de Akademie om zich bij die feeste-

lijkheid te doen vertegenwoordigen.

Daar de x\kademie niet tot vertegenwoordiging in de gelegenheid

was, werd deze uitnoodiging beantwoord met een schriftelijken geluk-

wensch eveneens in de Latijnsche taal gesteld.

7°. Schrijven van het lid der afdeeling, den Heer E. W. Rosenberg,

met de mededeeling dat hij in den loop dezer maand den leeftijd

van 70 jaren heeft bereikt en dus tot de rustende leden is overgegaan.

Voor kennisgeving aangenomen.

8°. Bericht van het overlijden op 19 Mei 1912 van het buitenlandsch

lid der Akademie, Prof. Ed. Strasburger te Bonn.

Xaar aanleiding van dit bericht, dat met een brief van rouwbeklag

beantwoord werd, wijdt de Voorzitter eenige woorden van hulde aan

de nagedachtenis van den overledene.

De Voorzitter stelt voor om in de Commissie van Toezicht op het

Centraal Instituut voor hersenonderzoek, thans samengesteld uit de

leden der Afdeeling, de Heeren C. Winkler, L. Bolk, Th. Mac
GiLLAVRY, J. W. VAN WiJHE, E. W. RoSENBERG CU J. D. VAxN' DER

Waals, mede te benoemen tot lid den Secretaris der Afdeeling, den

Heer P. Zeeman, met welk voorstel de Vergadering zich vereenigt.

Voorts deelt de Voorzitter mede dat de Heer Zeeman op zich genomen

heeft de iVkademie te vertegenwoordigen bij de herdenking van het

250-jarig bestaan der ,,Roval Society" te Londen den 16"^^° Juli a.s.

en alsdan den gecalligrapheerden gelukwensch der Akademie te

overhandigen.

Van den Heer Dr. A. H. Blaauw te Utrecht, die in 1911, op

advies der Afdeeling, voor rekening van het Buitenzorg-fonds en met

geldelijken steun der Regeering, werd uitgezonden naar het botanisch

station te Biiitenzorg, is het volgende verslag zijner daar verrichte

werkzaamheden ontvangen.

i*



Plantkunde. — Verslag van de werkzaamheden van Dr. A. H. Blaauw

gedurende zijn botanische reis naar Xed.-Indië.

Uitgezonden vanwege het Buitenzorgfonds was ik in de gelegenheid

van begin November 1911 tot half Maart '12 in Ned.-Indië te vertoeven.

Niet genoeg kan een dergeHjke instelHng geroemd worden, waardoor

iemand in staat wordt gesteld eigen vakstudiën te maken, algemeene

kennis \an zoo merkwaardige landen te vermeerderen en wat onze

koloniën betreft, in het bijzonder een beter oordeel te krijgen over

toestanden, die zoo nauw met die van het moederland samenhangen.

Het scheen mij belangrijk toe voor onderwijs en belangstellenden

door toepassing van klenren fotografie een zoo getrouw mogelijke ver-

tolking mee te brengen van tropische kleuren uit de Indische wereld.

Na het overwinnen van zekere, door de tropen veroorzaakte moeilijk-

heden, gelukte het althans een serie \an dertig klenrenfotos te ver-

krijgen van bloemen, vruchten, landschappen en kleeding.

In vervolg op onderzoekingen van Dr. Koorders, werd het een en

ander onderzocht van de contact- en slaap-bewegingen \an Poinciana,

van Phyllanthus, een Euphorbiacee, die met haar samengestelde bladen

ook duidelijk gevoeligheid voor licht en contact vertoont, en ten slotte

van Mimosa pudica. Als voorloopig resultaat bleek het volgende

:

Wordt een Poinciana-tak sterk geschud, dan valt aan het dubbel-

gevinde blad op te merken :
1*^." de blaadjes draaien om hun hoofd-

nerf, ze komen in een „jalousie-stand", 2*^. ze dalen zóó, dat de toppen

haar beneden en iets naar voren komen te liggen, 3'. de gemeen-

schappelijke spil der blaadjes daalt, 4°. de hoofdbladsteel blijft in zijn

stand. Voor beoordeeling van de reactie bleek het doelmatigst de

verandering van den hoek, dien het vlak der blaadjes met het hori-

zontaal vlak maakt.

Zóó metende bleek, dat wanneer de plant bijv. 10 seconden onder-

aan flink geschud w^ordt, de beweging het gewone verloop van een

prikkelreactie vertoont. De blaadjes zijn dan 20 seconden na het

beein van de prikkeling reeds 5 a 10 graden gedraaid, de reactie

bereikt na 1 a 2 min. haar hoogtepunt (25 a 30°), keert dan lang-

zaam terug, om na 6 a 20 min. gewoonlijk nog slechts 10 a 20°

te bedragen, terwijl meestal de oorspronkelijke stand niet geheel of

zeer veel later bereikt wordt.

Poinciana en Phyllanthus vertoonen in den avond en den morgen

zeer mooi de bekende slaapbeweging. Deze slaapbeweging is boven-

dien nog op de volgende wijze gecompliceerd : nadat in den morgen

de bladen vlak uitgespreid zijn, gaan zij gedurende den dag door

het direct zonlicht of schel licht \an de wolken bij Poinciana naar



beneden terug, terwijl zij bij Phyllantlius zich verder omhoog heften.

Beide vertoonen dus een beweging, die evenzeer dagslaap genoemd

kan worden, als de bewegingen tegen den avond naehtslaap. Bij

een bepaalde lichtsterkte, bijv. in den namiddag of door zware

wolken, nemen de bladen weer den optimalen vlakken stand aan,

om pas in de avoiubcheniering in den nachtslaaj^ over te gaan.

Worden de planten in het donker gebracht, dan blijl't do periodieke

beweging vele dagen doorgaan; is echter direct minder intensief,

treedt 's morgens en 's avonds later en veel langzamer op en ver-

mindert in den loop der dagen. Waar ze geheel ophield, was echter

ook reeds aan de plant de schadelijke werking van het donker

duidelijk te zien. Veel geschikter voor een nauwkeurig onderzoek

bleken de kiemplanten van ]\limosa pudica. Op te merken viel, dat

zelfs de zaadlobben voor contact gevoelig zijn en bij prikkeling zich

omhoog beffen. In het donker hield de slaapbeweging reeds na 1\ ,

dag op, zoodat de kiemplantjes in allerlei standen bleven. In het

licht gebracht keerde de beweging na één dag reeds weer terug.

Het is mijn voornemen met deze proefplant in kassen een nauw-

keuriger onderzoek o\"er slaap- en contact-beweging over eenigen

tijd te beginnen.

De volgende maand, December, werd in den bergtuin van Tjibodas

doorgebracht, een leven volop midden in de natuur, een uitnemende

gelegenheid om in het bijzonder het oerwoud en de Hora der 3- en

4*^ Zone na te gaan. Zeer opvallend waren in het bosch de lange

dunne lucht\vortels van een ^\"ilden wingerd, die tot een onderzoek

uitlokten. Van deze organen werd de dagelijksche groei bepaald, de

verdeeling van den groei vanaf den top, verder de invloed van licht

en zwaartekracht. Een uitvoerig verslag van deze proeven zal \ev-

schijnen in de Ann. du Jardin Bot. de Buitenzorg. Het was van

belang den groei dezer organen na te gaan, daar het bij een onder-

zoek over den groei, dat ik me voorstel te ondernemen, niet mogelijk

zou zijn deze luchtwortels anders dan in de tropen te onderzoeken.

Uit de hooggebergte-flora boven 2500 M. werd een verzameling

planten aangelegd ; daartoe deed ik een tocht naar den krater van

den Gedeh en naar den top van den Pangerango. Op de reis naar

Oost-Java werd van uit Tosari de Panandjatin beklommen, de rijk

begroeide en hoogste top van den Bromorand. Eigenaardig viel hier

op te merken, hoe sommige soorten volkomen gelijk waren aan die

op den Pangerango in West-Java, sommige een weinig afwijkend,

andere geheel verschillend als eerste vormen van het Australische

floragebied. Ter vergelijking beklom ik op Sumatra den Merapi,

waarvan ook een aantal planten werd meegenomen.
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Een belangrijk gedeelte \an de reis was het bezichtigen \an de

zoo bewonderenswaardige groote culturen. Om verbouw en bedrijf

te kunnen zien, werden verschillende ondernemingen bezocht. Zoo

voor de thee het landgoed Tjiomas bij Buitenzorg, voor koffie, cacao

en kapok het land Siloewok Sawangan bij Weleri. Verder bezocht

ik het suikerproefstation te Pasoeroean en dat voor de koffie te

Malang. Te Klaten had ik gelegenheid het tabaksbedrijf te bezichti-

gen en eenigszins in kennis te komen met de eigenaardige verhou-

dingen, die in de Yorstenlanden heerschen.

Onder leiding van den Ass.-resident en den chef van het Vreem-

delingeii-laboratorium, Dr. v. Faber, werd een interessante tocht

naar Noesa Kambangan gemaakt, om daar de uitgestrekte vloed-

bosschen met hun typische flora te leeren kennen. Ook werd een

tocht ondernomen naar de Zuidkust van het eiland, waarbij de

frappante tegenstelling in formatie en flora van de drassige Xoordkust

met haar mangrove-bosschen en de zandige en rotsige Znidkust met

haar z.g. Barringtoniaformatie viel op te merken.

Het spreekt van zelf, dat gedurende het verblijf te Buitenzorg de

rijke })lantentnin ruinibchoots gelegenhe'd gaf indrukken te krijgen

van den tropischen plantengroei. Verder legde ik daar nog een

verzameling vruchten en zaden aan, terwijl \oor het botanisch

laboratorium te Ctrecht, behalve bovengenoemde collectie, ook nog

eenig embrvologisch materiaal verzameld werd.

Ten slotte werd de eerste helft van Maart doorgebracht te Fort

de Koek. De Padangsche Bovenlanden zijn zoo aantrekkelijk en

belangrijk, dat niet genoeg is aan te raden, deze te bezoeken en

belangstelling te schenken aan de ontwikkeling van deze streek. Hoe

sterk is de tegenstelling van deze bevolking met die van Midden-

Java, welk contrast zich ook uit in de industrie en de vaak schit-

terende kleedij"; merkwaardig de gunstiger positie, waarin de be\olking

verkeert, opNallend de rijke Sawahs en de inlandsche verbouw van

zoo gezond suikerriet. Tochten werden ondernomen door het Kar-

bouwengat naar Matoer met zijn voortreffelijke rijks-pasangrahan en

het meer van Manindjau ; verder naar Pajacombo, waar een paar

kleurenfoto's werden genomeji van de rijke kieederdracht der Maleische

vrouwen ; ten slotte naar den werkzamen krater van den Merapi.

Het verblijf te Fort de Koek gaf een sterken indruk van de rijke

natuur dezer landen en de gunstige ligging van deze plaats als

centrum voor de studie der natuur van Midden-Sumatra.

ïsa afloop van deze reis gevoel ik mij gedrongen oprechten dank

te betuigen aan Zijne Excellentie den Minister \an Binnenlandsche

Zaken en de leden der Koninklijke Akademie van Wetenschappen,



door wie ik liet voorrecht had de bo\eii beschreven werkzaamheden
uit te kunnen voeren, en aan allen, die aan het Departement van

Landbouw in Ned. Oost-Indië zoo vriendelijk waren mij hun steun

te verleenen. Ook wil ik hier bekennen, dat ik mij erkentelijk gevoel

tegenover hem, die tijdens zijn leven het Buitenzorgtbnds (ot stand

bracht, 's Lands Plantentuin tot een zoo belangrijk studiecentrum

maakte, en in het verblijf te Tji Bodas aan zoo velen de gelegenheid

gaf een diepen indruk van de Javaansche bergnatuur te krijgen.

Utrecht, ÏQ Mei 1912.

Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman biedt eene mededeeling aan

van den Heer T. van Lohuizen : "Reehen in de spectra van

Tin en Antimoon.

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

(Medegedeeld in de vergadering van !25 April 1912.)

In het binnenkort van mijn hand verschijnend proefschrift heb ik

eene spectraal formule gebruikt, die uitdrukking geeft aan deze grond-

gedachte : ,,Voor elke serie is de kromme, die men verkrijgt, door

de parameter (1, 2, 3 enz.) als abscissen en de reciproke waarden

van de golflengten als ordinaten te gebruiken, precies dezelfde, alleen

betrokken op een ander assenstelsek" Deze ivromme is de derde

graadskrorame :

N
y =—

ï

waarin y =: 10^ X—^ , ,v is achtereenvolgens: 1, 2, 3 enz. en iV^ is

de universeele constante, die in de formules van Rydberg. Ritz en

MoGENDORFF—HiCKS voorkomt en waarvan het universeel zijn, iets

meer begrijpelijk na de phjsische beteekenis, die Ritz ^) er aan heeft

gegeven, wel nauwelijks meer betwijfeld kan worden. Overgebracht

op eenzelfde assenstelsel, wordt de algemeene spectraalformule voor

alle serien :

10« ;-l = b ^ (w—o) tqy —^:

waarin a en h de ordinaten van den oorsprong van het oorspron-

kelijk assenstelsel zijn en y de rotatiehoek. Zooals ik uitvoeriger in

mijn proefschrift laat zien, laat voor kleine waarden van y de

formule zich terugbrengen tot

:

1) Magnetische Atomfelder uud Serienspektren. Ann. d. Phys. 25 p. 660 e.v. 1908.



io« ;-i = b r—

—

[.V + a + c A-1 P

Deze benaderde vorm komt veel overeen met de RiTz'sche for-

mule, die dus als een benadering van de door mij gegevene is te

beschouwen. Ook de formules van Rydberg {c=:0) en van Balmer

\'Oor de waterstofserie {a = O en c = 0) liggen er als bijzondere

gevallen in opgesloten. Er bestaat dan ook verder een nauw ver-

band met de oorspronkelijke RvDBEROsche formule. Ook deze geeft

weer, dat de kromme voor alle reeksen dezelfde is, maar het groote

verschil is, dat Rydberg het assenstelsel slechts laat tiansleeren,

terwijl bij mijne formule in het algemeen eene -^ meestal kleine —
rotatia van de kromme optreedt.

De gedachte van eenzelfde kromme voor alle series, is belichaamd

in een mal, die ik daarvoor heb laten construeeren, welke het

belangrijkste deel \an de kromme :

109675.0
y = ,

—

bevat benevens de assen van het stelsel, waarop zij beti'okken is.

Door een fijne verdceling met nonius, is het mogelijk de eerste vier

cijfers van de in 5 cijfers gegeven trillingsgetallen (10^ A-i, ). uitge-

drukt in AE) vast te stellen.

Opgemerkt dient, dat Rydberg zijne kromme, ook met eenzelfde

mal heeft geteekend. Hij zegt ^) : „Toules les courbes ont été tirées

a l'aide du même calibre".

Deze mal is mij nu gebleken te zijn een goede hulp bij het

opsporen van nieuwe seriën bij elementen, waarin tot nu toe nog

geen seriën zijn waargenomen. Voor dat onderzoek heb ik eerst

uitgekozen de spectra van die elementen, w^aarvoor Kayser en

RcNGE ^) ,,eine andere Art der Geseizmassigkeit" hadden gevonden.

Kayser wijst er daar reeds op, dat bij het gaan van de eene

MENDELEJEFE'sche groep naar de volgende, de seriën meer gaan naar

het gebied van de kleine golflengten. Hij zegt'): ,,E3 ist also recht

gut möglich, dass für weitere Elemente, die Seriën im unzugang-

lichen Gebiet der Schumannschen Strahlen liegen".

Uit hetgeen ik gevonden heb, waarvan ik de uitkomsten xoor

Tm en Antimoon hier mededeel (de resultaten van de andere drie

elementen Pb, As, en Bi hoop ik later te publiceeren), meen ik te

1) Kon. Svensk Vetensk. Akad. Hand. Bd. 23 p. 152. 1890.

2) Ueber die Spektren der Elemente VII. Abh. Berl. Akad. 1894. Vergl. ook

Kayser. Handbuch der Spektroskopie. Bd. II, p. 578. e. v.

3) 1. c. p. 573.
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mogen besluiten, dat in het algemeen die gevolgl rekking wel jnist

is, maar dat van een groot aantal seriën het begin zich bevindt in

het reeds onderzochte gebied.

Waar. bij de andere elementen het vinden van serien werd ver-

gemakkelijkt, doordat men de gedeelten waar de lijnen convei-geeren,

had waargenomen, tei-wijl later door de ontdekkingen van Paschen

e.a. in het ultrarood de eei'Ste termen er bij gevonden werden,

daar is het bij de elementen, die hier bedoeld zijn, juist andersom.

De begintermen zijn waargenomen en van allerlei reeksen lifj-gen

zij dooreen ; het gedeelte waar de reeksen tlink beginnen te conver-

geeren ligt buiten het waarnemingsgebied. De moeielijkheid was
dus, uit de enkele termen, die van de meeste seriën maar waar-

genomen zijn, te komen tot de ontdekking van die reeksen. Waar-
nemingen over het ZEEMAN-\'erschijnsel bij Tin en Antimoon zijn

slechts weinige verricht, zoodat zij tot nu toe nog geen voldoende

aanknoopingspnnten opleveren tot het vinden van serien. Het ware
wenschelijk, dat onderzoekingen bij deze elementen, over de mag-

netische splitsing van de meer in het ultra-violet gelegen spectraal-

lijnen weerden uitgevoerd. Zij zouden nog meer licht kunnen ont-

steken over de door mij gevonden seriën. Waar mij dit hulpmiddel

dus ontbrak heb ik met mijn mal de seriën opgespoord, daarbij

eenigermate geleid door de intensiteitsschattingeji die Ex.ner en

Haschek ') opgeven. Waar deze met die van Kayser en Rünge )

dikwijls zeer uiteenloopende en tegenstrijdige verschillen geven, heb

ik gemeend, aan eerstgenoemde de voorkeur te moeten geven, omdat

zij zich over het geheele door hen waargeiiomen spectrum uitstrekken.

Hieronder volgen de verkregen resultaten.

Niet onvermeld mag ik laten, dat behalve de genoemde intensi-

teitsschattingen, ook de door Kayser en Runge ') gevonden constante

trillingsverschillen een eerste basis hebben gevormd bij mijn onderzoek.

In het spectrum \'an Tin heb ik gevonden een serie, die weer-

gegeven wordt door de formule

:

. , 109675.0
10« A-i = 45307.40

(.u ^ 1,651360 — 657,42 A-i)*

x = \2. .

Wixarvan de uitkomsten zijn : (zie Tabel I p. 10)

Van deze reeks zijn geen meerdere termen waargenomen, wat

niet behoeft te verwonderen, als men bedenkt, dat Exner en Haschek

1) Die Spektren der Elemente bei nornialera Druck, II, p. 232 und 235.

2) 1. c.

8) 1. c.
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Foutengrens Intensiteit

1
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staat opgegeven. Voor deze reeks blijkt een goede overeensteniniing

te zijn. De termen voor .i'=:7.8 enz. vallen bniten liet waarnemings-

gebied.

De translatie 5618.84 geeft de serie met de formule -.

\0' A-l =: 50926 14
109675.0

{x + 1,651360— 657,42 ?.-•)'

.r = 1 . 2

welke oplevei't :

III ,

Foutengrens Intensiteit

1
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''w~'l iFoutengrens Intensiteit

2812.72 1)

2267.30

2091.7

2812.72

2267.33

2091.23

O

—0.03

-fO.47

0.05

0.05

0.50

,1' z= 4 valt buiten het waarneraingsgebied.

De translatie 8617.50 levert een serie met de formule :

10?675.0

VI

10^ /-i = 53924.00 —

x—\ .2

(.i- -f 1,651860 - 657,43A-/-y

Foutengrens Intensiteit

2779.92
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Waarom Exner en Haschek voor A 2421.78 een zoo groote intensiteit

opgeven, terwijl bij Kayser en Runge deze lijn zwakker is dan al de

overige, weet ik niet. 7. 2386.96 komt alleen bij Kayser en Runge

voor met de aanduiding -. ,,selir unscharf". Exner en Haschek hebben

deze lijn in liet geheel niet, wat wel vreemd is in verband met de

intensiteit 5, die Kayser en Runge opgeven.'

Van deze serie heb ik twee translatieseries gevonden, welke cor-

respondeeren met de beide door Kayser en Runge gevonden trillings-

verschillen.

De translatie 5187.03 levert de serie :

109675.0
i08;.-i

:

^ = 1.2

49012.03
{x + 1.384406 + 446.70 /-')2

VIII

Foutengrensj Intensiteit

3175.12

2483.50

2286.75 1)

2199.46

2151.2

3175.13

2483.49

2286.75

2199.32

2151.54

—0.01

-fO.Ol

0.00

H-O. 14

—0.34

0.03

0.03

0.03

0.10

0.20

100

3

1

De translatie 6923.26 levert de formule :

109675.0
lO'^;.-! = 50748.26 —
A' = 1.2

{x -f 1.384406 + 446.70 X-^f

A
X
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lijn in de vierde roodgekleurde reeks voor Tin moet gestippeld zijn.

De zes series, die het eerst behandeld zijn, zijn met dezelfde kleur

(n.1. rood) aangegeven, evenzoo de drie laatste met zwart. De volg-

orde is: Vil, I, Vni, II, III, IX, IV, V, VI.

Eerst wanneer meerdere onderzoekingen over het ZKEMANverschijnsel

bij deze lijnen zullen hebben plaats gevonden, zal nader kunnen worden

uitgemaakt welke plaats deze series in het geheele systeem innemen.

Er zijn in het boogspectrum van Tin nog meerdere aanwijzingen

voor Seriën, die echter nog niet door mij zijn ondei-zocht.

In het spectrum van Anünioon heb ik gevonden een serie, die tot

formule heeft :

109675.0
10^;-' =45365.09

= 1.2

{x + 1.568667 + 237,63,1-1)2

X
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In bet vonkenspectrum vinden we ecliter X = 2507.90 die hier-

mede overeenstemt. Verdere termen zijn door geringe intensiteit niet

waargenomen.

De andere translatie-serie heeft tot formule :

109675.0

,r=r 1.2

51908.81
{.V -{- 1.568667 + 237,63 /-l)-2

XII
X



Door translatie is te verkrijgen de serie :

109675.0
10«A-' = 45741.50 —

,v= 1.2 ..

{.V 4- 1.616567 — 332.37;-!)^

XIV
jr
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XX
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volgorde der z\vai-te is: XI, X, XII die der roode, XIV, XIIL XY,

XVl enz. die der blauwe: XX, XXI, XXII en XXIII.

Uit dit onderzoek blijkt dus, dat in de spectra van Tin en Anti-

moon de series sterk verschoven zijn naar den kant van de kleine

jTolflengten en dus voor het grootste gedeelten liggen in het Schü-

MANx'sche gebied. Tevens is er uit gebleken, hoe de intensiteit der

lijnen van eenzelfde serie zeer tterk afneemt, zoodat dus slechts een

beperkt aantal lijnen zijn waargenomen. Doch al is het aantal lijnen

beperkt, toch bewijst het onderling verband, dat er tnsschen de ver-

schillende leden van één translatie-groep bestaat, genoegzaam het

bestaan van seriën in denzelfden vorm ^), zooals wij ze bij andere

elementen aantreffen. Treden daar de seriën terstond veel sprekender

op den voorgrond, toch bestaan ook daar, zooals ik uitvoeriger in

mijn proefschrift zal aantoonen, de translatie series.

Hoe we de gevonden series moeten onderscheiden als hoofd- en

nevenseries enz. kan voorloopig nog niet worden uitgemaakt. Eerst

wanneer een voldoend aantal magnetische splitsingen bekend zijn

o-eworden in het ultraviolette soectrum van deze metalen, kan dat

onderzoek begonnen worden. Het weinige wat omtrent het Zeeman-

efFect van S?i en Sb bekend is, is door Purvis ') gevonden. Wij'

willen het hier resumeeren.

Van de volgende lijnen in onze tabellen heeft Pcrvis de magne-

tische splitsing gemeten, (zie Tabel p. 19)

In deze tabel duidt s aan trillingen loodrecht op het veld, p tril-

lingen evenwijdig aan het veld. Van de lijnen der Tabel behooren

alleen Sn 3801, en S?i 2851 tot eenzelfde' reeks. Zij zijn beide

wazig ; in verband daarmede is de overeenstemming in magnetische

splitsing voldoende.

Sb 3638 wordt een quadruplet. Volgens Purvis is het identiek

met dat van Cu 3274 en Ag 3383 en dus van Na 5896. Het zal

uit het \'erder onderzoek in het magnetisch veld moeten blijken of

deze numerieke uitkomst een diepere beteekenis heeft.

Ten slotte wil ik nog wijzen op enkele bezwaren, die mogelijk

zouden kunnen rijzen bij de bestudeering van bovenstaande reeksen.

:\len vindt n.1. in enkele gevallen onder ;.,„ een getal opgegeven,

dat in twee reeksen voorkomt. De bijbehoorende waarden van ).b zijn

dan in het algemeen iets verschillend, 't Is nu de vraag:

ij De uitspraak van Rydbekg ^Rapports Paris 1900. T. II. p. 220) dat Sn, Sb en

enkele andere elementen spectra, volgens andere wetten gebouwd, vertoonen, moet

dus vervallen.

2, PüRvis Untersuchungen über die ZEEMAN-Phanomene. Pbysikal. Zeitschr.

p. 594. 1907. en de daar genoemde literatuur.



19

d).

Tin

3032.90
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Xevenserie ; in dat van Zink ') l 2430,74 als « = 8 bij de 3e com-

ponent van de Ie Nevenserie en als ?in=9 bij de Ie component van

dezelfde serie. In het spectrum van Calcium *) vinden we / 3101,87

als ?? = 8 bij de 3e component van de 2e Xevenserie en als 7i = 9

bij de Ie Nevenserie ingedeeld. Mogen deze enkele voorbeelden vol-

doende zijn om aan (e toonen, dat het verschijnsel, dat zich eenige

keeren bij de door mij gevonden reeksen voordoet, niet op zich

zelf staat.

Trachten we nu de gestelde vraag te beantwoorden aan de hand

van de voorbeelden, die zich in ons geval voordoen.

Beginnen we daartoe met het spectrum van Tin.

Voor X,, 2483.50 vinden we in VII, ;./,= 2412.53 en in VIII,

Xi = 2482.49. De waarneming san deze lijn nagaande, vinden we

bij Kayser en Rl-nge =) opgege\en : ,,2 umgekehrt'' en bij Exner en

Haschek ^) ,,3 unscharf, umgekehrt". Het is niet onmogelijk, dat hier

twee afzonderlijke lijnen moeten worden aangenomen. Hiervoor pleit

ook nog het volgende : In VII vindt men achtereenvolgens de in-

tensiteiten : 30, 10, 3, 3. Dat men voor n: =r 4 de intensiteit niet

kleiner dan 3 vindt, kan eene verklaring daarin vinden, dat twee

lijnen van geringere intensiteit deze verhoogde intensiteit geven.

Voor A,c 2408,27 die in I, met h = 2408,71 in III, met Ai =
= 2508.27 is opgegeven, kan een dergelijke verklaring gelden.

Kayser en Runge '} vinden : ,,3 umgekehrt", Exner en Haschek *) :

„1 unscharf." Het intensiteitsverloop in I is: 5. 3. 1. 1. Vermoedelijk

komt dus ^i = 2408.71 overeen met een zeer zwakke lijn naast

l 2408,27, die tot III behoort.

X,, 2199.46, die in VIII, met /è = 2199.32 en in IX, met /^ =
= 2199.42 is opgegeven, vinden we bij Katser en Runge *j met de

aanwijzing: ,,1 umgekehrt" en bij Exner en Haschek ^) in het vonken-

spectrum (het boogspectrum van Tin hebben zij maar tot A 2267

waargenomen^: /. 2199.41 „1 unscharf' en ;. 2199.68 .,1 unscharf".

Hier treden dus duidelijk de beide lijnen vlak naast elkaar op.

/,, 2091.7 komt voor met /.j, 2092.30 in \l, en met /6 2091.23 in

Vj. Deze lijn is door Exner en Haschek niet waargenomen.

Bij Kayser en Rcnge *) vinden we : ,,3 umgekehrt r ". Zij trekken

dus in twijfel of zij hier te maken hebben met eene omkeering, al

1) 1. c. p. 542.

2) 1. c. p 536.

3) Ueber die Speklren der Elemente. VIL Abh. Berl. Akad. 1894.

*) 1. c. Bd II.

°) 1. c. Bd UI.

6) 1. C.
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dan niet. Het vermoeden is dus gerechtvaardigd, dat we hier te

maliën hebben met twee afzonderlijke lijnen, welk vermoeden nog

versterkt wordt, als men het intensiteitsverloop in II nagaat volgens

de waarnemingen van Kayskk en Runge. Dit is n.1. bij o; = 2 te

beginnen: 5, 3, 1, 3, 3. De verhoogde intensiteit 3 voor .r,':^5 vindt

weer eene verklaring in het aannemen van twee lijnen vlak bij

elkander. Op dezelfde wijze kan de verhoogde intensiteit van de

lijn 20fi3.8 die als .v = 6 in dezelfde reeks voorkomt, verklaard

worden doordat we in IV^ vinden Xb ^= 2064,1 2, die daar ook met

A„. = 2063.8 staat opgegeven. Het is een lijn, die bij Kayser en

RüNGE ^) met een foutengrens 0.50 is opgegeven, dus minder nauw-

keurig kon worden waargenomen.

Na deze uitvoerige bf^spreking van het spectrum \an Tin kunnen

we bij dat van Antimoon met enkele aanwijzingen volstaan.

A 2719.00 vinden w^e in XIV, en XV^. De intensiteit in XIV is

3.3.1, dus voor a' = 2 iets te hoog. Deze lijn komt bij Kayser en

Runge omgekeerd voor, doch bij Exner en Haschp^k ^) niet. Dit is

ook het ge\al bij : / 2692.35, die in X,, en XVIj voorkomt en met

A 2652.70 bij XX, en XVII,.

). 2614.74 vinden we als XIj en XXI,. Deze komt bij beide waar-

nemers voor als een enkelvoudige lijn. Opmerkelijk is echter het

intensiteitsverschil. Waar deze lijn bij Kaysï;r en Runge *) een van

de sterkste lijnen is (intensiteit 5, terwijl 6 de hoogste is die voor-

komt) is zij bij Exner en Haschek ^) een van de zwakste (intensiteit

1, hoogste intensiteit 30) /. 2098.47 is door Exner en Haschek niet

waargenomen. We \'inden haar opgegeveii in XXI3 en XXIII^j. In

verband met de /^ die ik voor XXI3 vond, n.1. 2097.76 zou ik nog

willen opmerken, dat deze waarde inligt tusschen de door Kayser

en Runge gevondene en die van Hartley en Adeney, die er voor

opgeven : ?. 2096.4.

Verder zou ik nog eene andere opmerking willen maken. Wanneer

men het lijstje op pag. 19 met de opgegeven magnetische split-

singen eens nagaat, dan doet zich vanzelf deze vraag voor:

„Waarom komen bij Tin A 3032.90 (HIJ en A 3175.12 (VIIIJ in

verschillende reeksen voor? Zij vertoonen toch dezelfde splitsing?"

Dezelfde vraag laat zich stellen bij Antimoon A 2770.04 (XIIJ en

A 3267.60 (XIIIJ en ook voor Antimoom A 2598.16 (XVIIIJ en

A 2528.60 (XXHJ.

1) 1. c. Bd. III.

2) 1. c.

3) 1. c.
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Om deze vraag te beantwoorden, heb ik telkens de twee lijnen

als 10* A-i in teekening gebracht en met mijn mal zonder deze

eene rotatie te geven, opgezocht, wat ongeveer de frequenties van de

andere termen van de reeks zouden zijn, die door deze twee punten

zonder rotatie volkomen bepaald is. Ik ben daarbij tot de volgende

uitkomsten gekomen

:

Beschouwt men Sn /• 3175.1 2 als j: = 3 en S?i / 3032.90 als .i':= 4,

dan komt voor a:=:i 10* A— ' =i + 28400, dat met geen waargenomen

lijn overeenkomt. fDichtsbijgelegen lijnen hebben de freq. 27353.20

en 30023.63).

Beschouwt men deze lijnen als ,v=3 en ,v:=d, dan vindt men \oor

,v = 4 10' /.-i = ± 32450 dat met geen lijn overeenkomt. .i'=2 levert

10* /.-'=: rb 29500, wat dan misschien 30023.63 zou kunnen zijn.

Maar ook dat is niet waarschijnlijk, want de lijn, die daarmede

overeenkomt (A 3330.75) vertoont in het magnetische veld een

+ 1.79 5

+ 1.22 p
quadruplel ^) O en behoort dus heel zeker niet tot die even-

- 1.22/?

— 1.79^^

tueele serie. Op deze w^ijze heb ik nagegaan, dat de genoemde lijnen

niet te zaraen met andere in één serie zijn te brengen.

Overeenkomstige resultaten heb ik met de andere lijnen gekregen,

die dezelfde splitsing vertoonden. Hierdoor is het zeer waarschijnlijk

geworden, dat men den regel: ,,Alle termen van eenzelfde reeks ver-

toonen in een magnetisch veld dezelfde splitsing," niet mag onikeeren,

en meen ik dat dus het argument, dat ik lijnen, die dezelfde spUtsing

vertoonen, niet in dezelfde reeks heb geordend, niet als bezwarend

tegen de door mij gegeven classificatie \an het Tin- en Antimoon-

spectrum kan worden aangevoerd.

Wiskunde. — De Heer J. C. Kluyver biedt eene mededeeling aan

:

„Over eene differentiaalvergelijking van Schlafli."

ScHLAFLi heeft als toepasselijk voorbeeld \an de oplossingsmethode

van Pfaff de algemeene integraal der vergelijking

gezocht (Annali di matematica pura ed applicata, serie 2, t. II,

p. 89—96) en Ma:nsion heeft in zijne Theorie der partiellen Ditferen-

tialgleichungen, p. 94—101 de rekening van Schlafli herhaald.

Zooals Mansion opmerkt, slaagt men bij deze behandeling der ver-

ij PuRvis. Proc. Cambridge Phil. Soc. 1-i 1907, p. 220.
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gelijking er niet in de symmedie ten opzichte der vcranderiijUon te

bewaren, daarom wenscli ik in het volgende aan te toonen, dat het

mogelijk is om met behoud der symmetrie volgens de methode van

Jacobi de volledige integraal der vergelijking te bepalen.

Ik stel

waardoor de gegeven \ergelijking overgaat in

f=a,A,'' + a,A,' + a,A,' - 1 r= 0.

Het systeem van gelijktijdige difFerentiaahergelijkingcn, dat hier

te beschouwen valt, is

Men leidt er dadelijk uit af

d.v^ fLlj SA^dAj^ 2p^dp^

«2'^3-4,—«j.r^.-lj {a.^—a^)A^A^ O O

Zoo verkrijgt meji twee integraalvei"gelijkingen

/i =lh' -r l\- -f Th' — '«' = O,

f\
= A,-^ + A,-^ -y A,' —P = 0.

De beide functies f^ en f\ zijn in involutie. Inderdaad is

[.4,%;.,^] =. O, [A,\ p^\ = 4 A,p,p,, [A,y,^] = - 4 A,p,p,.

Hieruit volgt

[.4/-\ ^p,-^] = O

en dan verder ook

Men heeft dus uit de drie vergelijkingen

f= O, /; = o, /; = o

de partieele afgeleideji p^, p^, p^ op te lossen en daarna de totale

differentiaalvergelijking

dz = ^Pt^ d'i\

te integreeren.

Eene rechtstreeksche oplossing van p^, p^, p^ is niet wel doenlijk;

ik merk daarom op, dat de grootheden A-^, J.,, A.^ door de drie

vergelijkingen

2:A,^=k\ ^a,.4,^ = l, ^.i-,.4, =
geheel als functies van x^,x.^,i\ bepaald zijn, en druk ^yx Px^ l\y Ih

uit in tCi, a'j, A'j, ^li, A^, J3.
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Zoo vindt men door eliminatie van j).^ en p.^ uit de vergelijkingen

•'^tPi — ''^iPs = A '

Pi' + }\' + Ih^ = ^^'

ter bepaling van p, de vergelijking

p,'y:.r,^ - 2 {A,x—A,a'.,) - x^n^ + A,"^ -f ^.'^ = O,

waaruit dan na eenige herleiding volgt

Voor p^ en ^)j worden dergelijke uitdrukkingen gevonden en

stellende

wordt verkregen de totale differentiaalvergelijking

\dx^ dx„ dx.

dz -\a, a., a.
du

.
/

u

.?' X X
I

"^1 «'s '^3
I

Ter vervormino; van de differentiaal

1

\dx^ dx.^ dx^

dll=- A, A, A,

I

I

X^ X.J x^

beschouwt men drie functies ^,, %,_, %^ van A^, A.^, A^, die voldoen

aan de voorwaarde

2A,i, = O,

maar overigens willekeurig zijn.

Verder stellende

n, = {A,^,-A,^,), 1], = {A,^,-A,^,), r^, — (.4^1.,— .4,§0,

S ï 2
*1 >2 §3

A =
'il ^2 Vs

4 4 4^^1 ^^3 ^^!

heeft men

Nog voer ik in twee grootheden U en V, bepaald door de ver

gelijkingen

^^-J, = LL 2x,iu = V-

Voegt men hieraan toe de vergelijking

:Ex,A, = O,
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dan geeft de oplossing van d\, o-, en .r,

x,L = k' L% -f V,i^ , o-,A = P L% -\- Fji, , .r,A = k' U', + F^i,

,

waaruit dadelijk volgt

en tevens

De herleiding der differentiaal <IH geschiedt nu als volgt. Men heeft

^S,J.i-, ^»ii</./j SA.dx^

O

I

f^iCj dx^ d.v^

1 !dH——-, A, A. A,

ar, .7-, .r,

en dan verder

F- dr-Sü'dz, dV—:^.v,dr,,
__^ 1 - i 1 f l

»1 >2 *3

1

»h >;. ''h ^-rr
A, A, A,

I

k-

O

f/// =
u'A r V

F-iVdC- UdV) P

en ten slotte

V
dU= k dbqtq --

dl^ J|, dl^

A, .4, A,
Ck ' ^c.^

?1 >2 ?S

De tweede term in het reehterlid l-:omt in gedaante geheel overeen

met den oorspronkelijken vorm ^oor clH; de onafhankelijk ver-

anderlijken j.\,d\,j.\ zijn nu echter door |,. c,. ij. functies van A.. A,. Aj,

vervangen.

Op grond der vergelijkingen

2A,'' = k"- , 2a^A^' = l,

kan men zich A^, A,, A, als functies van één veranderlijke ^ denken,

zoodal ook ^i, ï., g, als functies van die veranderlijke t zijn te be-

schouwen, terwijl deze veranderlijke zelve door de vergelijking

als eene functie van j\, x^, .r, is bepaald.

De gevonden uitdrukking voor dH invoerende, vindt men nu

V 1
dz = k dhatq 1

' ^ Uk ' ^^

<^5i ^sg ^5)

du

S>i

.4, .4, .4, + _i/,;r«^_A-»
uCCS

&1 *3 ^ï
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en

z -\- C = k bgtf/ 4-
1
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Wiskunde. — De Heer W. Kapteyn biedt eene mededeeling- aan:

„Nieuw onderzoek omtrent de middelpunten der integralen van

differentiaalvergelijkingen van de eerste orde en den eersten

graad." (2e Gedeelte).

8. Zij nn

a' -\- c :=i l [a -{- e)

aa! — cc = (i

—

il>') {(i-\-c)

2b' = da -\- 5c

of als men stelt h = /j?

2a' = —i{3a-2i3i'Sc)

2c' = {{ba-2i3i^oc)

2b'z=3a^bc.

Iii dit geval is

q, = a — i{Sa-\-2b')= — — (1 5a-2/?+13c)
Li

q^ =: 2a + W-ib = ~{\ 3«+ 2.?+15c)

r, — — - (86a^ + 26a(? + 179ac — 4,?-^ + 28,?c + 99c-^)

r^ = (45a^ — 36a,? + 84ac + 4,3" — 32/?c -f 39c*)
4

r, r= ^ (1 30a- — Gaj? -j- 265cc — 4,3" — S^ic ^137c')

7-3 = — (42^" + llGa.i + 972a','— U^T' -\- I20^c + 567c*).

Gaan we nn de volgende voorwaarde bepalen, dan is evenals in

Art. 4

Si =: (5a 4 26') r, + a 1\

2s, - 4s„ = (86+ 2c') /•„ + (4a f46') r, + 2a' r,

3.S3 — 35^ = 3cr„ 4- (66 f 3c') i\ + (3a+ 6 6') r,4-3a'r3

4s, — 2., = 2cr, -f (46+ 4c') r, + (2a+86') .-3

— «3 = (^f\ T (26+ 5c')r3.

Verder stellende

P, = ?/„.^•« + u^x'y 4- ?;,.t-^;/'
-t-

M3.'6-='y' + ^i,x\/ + M,.i7/^ -f »,?/•'

zoo moet
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2t, — 5«„ = (1.06+ 2c') s„ + (öa+ ib) s, + 2a's,

3^3 - 4:t, = 4cs, + (86+ 3c')s, + (4a+ 66')s, + Sa'
s,

U, — 3«, = 3c Sj -f (66+ 4c') s., + (3«-f 8i') ^3 + 4a' 5,

5^, - 2t, rr: 2c s, + (4;.+ 5c') .3 + (2« + 10è')
.,

- ^ = C53 + (26 + 6c').?,

waaraan steeds voldaan kan worden, en ^'oorts

u^={la-\-2h')t^ -ir at,

2», — 6?f„ = (126 f 2c') t^ + (6a f 46') f, + 2a't,^

3^3 — o//, z=5ci„ + (106+3c')<j -f (5a i 66') f, + 3a'
^3

4^/, — 4«, = 4c ij + (86 +4c') t., + (4a 4- 86') ^3 + 4a' t^

hu, — 3^3 == 3c t^ 4 (66+ r.c') i, + (3a+ 106') t^ + 5a' t^

(Su, - 2u, = 2c ^3 + (46 f 6c') t, + (2a+ 126') f,

— u.=c t^ -\- (26+ 7r') fj.

Het laatste systeem vergelijkingen kan niet voldaan worden tenzij

5". + (3^3-5?^) + (óu,-du,) + 5 i-u,) = 0.

d.i.

(35a + 106'+ 5c)«„ + (5a' + 106 +3c') «, + (5a+ 66'+3c) «^ +
+ (3a'+66+ 5c') i, + (3a+ 106' + 5c) e, + (5a' + 106+ 35c') f. = O

of

At, +B {2t-bQi-C {3t-it^) ^D {4t,-SQ^E {ót,-2t,)-^F { -t,)z=0

waarin

5
^ — — (7a' + !46+17c')

,
i5 =: — (7a+26'-l- c),

o

Cz= — (5a'+ 106+19c') , D= (19a+106'+5c).
3

i)

£' = a' + 26 + 7c' , F= - — (17a+146'+7c),

zoodat komt, als we weer s^ = O kiezen

«1 [ a'.4 + (5a+ 46') B + (86+ 3c') C + 3cX>]

+ s, [2a'B + (4a+ 66') C + (66+ 4c') D -{- 2c E]

+ s, [3a'C + (3o+ 86') D + (46 +5c') E + c F]

+ s, [4a'J9 + (2n + 106') E + (26+ 6c') F = 0.

Schrijven we deze voorwaarde

dan vinden we, a' h' en c' eliraineerende

20 i UA= -— ( 8a+ ^+8c) , 5=_2(5a+ 3c) , C= (10a-/?+10c)
ö 3
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2 ' 10D— (17a4-15c) , E = U{4:a-ii+4:c\ F=2 (19af21c)
o o

/^ ^ _ 10 (a+ c)(13a+l0^?]-llc)r= ^^{a^c)g,

/; = 30t(a+ c)(3a-2/?+5c) = 10 (a+ c)^,

/; = - 10 {a+ c) (31a-2ii+41c) = 10 (a+ .)i/3

f, = ~ 10i(a-ho)(61a-14,i-[-59c) = 10(a fc)^/,.

Met weglating van 10 {a -\- c) rest dus

9l «1 + 92 «2 + <78 «3 +94^4 = 0.

Worden nu de waarden s in ?^ uitgedrukt, dan komt

2s^ = {I6a ^I0c)r,—i{da~2^ \-Sc)r,

2s, = —2cr., — i(25a— 6j?+25c)7'3

en stelt men

öj = 13a + 10,i + 1 Ic , (?, = 9a — 6,? + 15o ,

(?3 = 31a — 2(? 4- 41c ,
6-', ^^ 61a — 14,? + 59c

dan wordt de gezochte voorwaarde

r„ [- (löa+lO.) G, - (5a+ 6^+5c) (?, + i(5a4-6iH'^^) G^J

4- ir^ [ 3a-2|i+3c) G, f 10(a4-c) G, - (5a + 6c) G,]

-f r, f(3a -2,? ^3o) 6^, + 2c- (?3 -f y (7a+ 2^+7c) G,

+ «V3 [(25a- 6,?+ 25c) G^g — (7a+ 1 Oc) 6r'J= O

of

1— r„[-201a^— 72a,?- 252ac—12^?^— 36(?c - 75c'J

+ ir, [-176 a' -\- 1 4a,?— 349ac— 20,?^ + 32/?c— 1 7 Ic^]

1

-i /',[ 481a^— 48aj?+ llOSac— 4^?^ — 84j?c + 6670^

+ ir,[ 348 a' — 138a,? + 777ac + 12,?=* — 156,?c + 435c'] = O

Schrijft men dit

-r, 2\ + ir, 2\ + - r, T, + ir, 2\ = O

en voorts

i 1 / 1



30

dan wordt de voorwaarde

R,l\ + 3i2,7\ -t- 3 RJ\ - RJ, = O

d.i. na berekening en herleiding

12 [a -f c) {a — 2,? — c) (3 a— 2^? + bc) = 0.

Deze voorwaarde ^ alt weer uiteen in drie andere waarvan de

eerste a -{- c ^ O reeds in Art. 2 behandeld is.

9- Onderstellen we nu in de tweede plaats

2a — — i (3« — 2^3 + 3c)

2c' :=! i (5a — 2j5 -f- ^c)

26' =: 3a -p 5c

2tJ =: a — c

of daar h =z i^

a' = — i {a -\- 2c)

c' = f (2a 4- 3c)

2b' = 3a -{- 5c

2i = i (a — c).

Dit geval is reeds in Art. 7 behandeld.

10. Zij eindelijk

2a' =r — i (3a ~ 2^? ^ 3c)

2c' = z (5a — 2,3 -}- 5c)

26' = 3a -}- 5c

2i = 3a -|- 5c

of

a z=. ie

c' =z ia

2b = 2ib' = i (3'Y 4- 5c)

dan is de differentiaalvergelijking

dy — X -f" ^<^'^'" + (3a -r 5c) xy -\- icvf

dx y {- ax* -J- i (3a -f- 5c) xy -\- cy^

Hieraan voldoen de krommen van den tweeden en derden graad

(a + 3c) {x — iyf + 2i {cc -\- iy) H = O
a-\-c

en

(a + 3c) {X - iyy - 3 i {x' -f r/^ = O

waaruit de algeraeene integraal gevonden wordt

{{a-i-3c){x-iyy -^Sl{x' + ƒ)
|'

j
(a + 3c) (.r - lyy + 2i {x + iy) + -

=r con-«/.

a-j-c'
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Voor kleine waaiden van .i- en y kan men deze integraal ojit-

wikkelen in den vorm

•^'^ + y' + ^'j + ^\ + = <^onst.

dus is ook hier de oorsprong een middelpunt.

11. Het \ooralgaande resumeerende zoo vinden wij dus dat de

oorsprong een middelpunt zal zijn voor de integralen der difleren-

tiaalvergelijking

dy — X -|- a,r' -\- 2b'xy -\- c'y^

dx y -f- C'ï''' + 2b xy -\- c?/"

in de volgende vier gevallen

ƒ . a 4- c= O en a' 4- c' = O

//. a' -f c' = i {a -\- c) en a -\- b' =i iJ

III. -la = i {a — 2V + o). 2c' — i{a^ 2b' + c), 2b = / {a — e)

IV. a =z il-, c = ia. 2b' = 3a -p 5f, 2b :z= 3a -\- 5c.

Het is gemakkelijk in te zien dat in de laatste drie gevallen telkens

i door — i vervangen mag worden.

Voegen we hierbij de resultaten in onze vorige raededeeling over

dit onderwerp verkregen, dan zijn de verdere gevallen deze

V. a' -}- c' = 0, a' — b en a + è' = O

VI. «' 4- o' = O, rt' =: 6 == o

VII. a' -{- c' = O, a = b, 2b' = 3a + oc, ac -]- P -\- 2c- = 0.

Wel werd toen ook verkregen

a' + c = O, a' = b en a -\- c ^ O

maar dit is een bijzonder gexal van de eerste klasse.

12. Om nu deze uitkomsten met die van den Heer Dulac te

vergelijken transtbrmeeren we de differentiaalvergelijking

dy _ —x + a\t-+ 2b'xy^c'y^ _ —x+Y
dx y+ ax" -\- 2bxy A^cy^ y-{-X

door middel van de substitutie

hg — X + iy hl — X — iy

dan is

1id% kdt]

*/ -f V + i(-.t-+ n y + ^^ - H-'^-+n
waarin

y — ix z= — ihZ
, ?/ + i-v = iki]

X f
tF= - i {A—B) h'g' — 2i (C—C) hkiVi - i {D - E) k'if

X — iYz= -i{D-{-E)/i'i' — 2i{C^ C') hk^ri - i {A ^-B) k'ty
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zoo

i 1
, ,

^

A = -{ai2b'-c), B = -{a-2b—c'), C = ~-{a-{-c)
4 4 4

i 1 1

I)=-{a-2b'-c), E=--{a^2b-c'), C" = -(a'-fc')
4 4 4

De vergelijking wordt dus

r + /, (^4-i^) é^ -r 2k (C-C) |7j + j (B-E) V c^»?

+ 7j - /: (.44-^) 1/^ - 2h {Ci- C) §n - - {D-^-E) ê^ c?£= 0.

Dit is de vorm \Yaariii de Heer Dulac zijne vergelijkingen schrijft.

Voor het bijzondere geval dat C' = O of a' -|- c' = O, wordt deze

vergelijking

t
4_ h (A-B) r + 2kCèn -h T (^-^) 'f

n

7i
- k (A ^B) n' - 2hCiit - (I) + E) _i^

d)]

d' = O

waarni nu

4 4 4

4 ^ ^ 4

Vergelijken we met deze Jaatste, de vergelijking (1) van Dulac
dan moet

h {A—B) — 1

.

2kC = n, ^ (D—E) z= V

k{A^B)=], —2hC = (i,

h

Jr
{D-^E)^v.

of

Hieraan wordt voldaan door l z= — k en verder

5 = 0, E—()

a' — b — Q.

Deze vergelijking behoort dus tot onze klasse VI.

Op dezelfde wijze vindt men dat

(2) behoort tot klasse V
(3) is een speciaal geval van klasse I

(4) behoort tot klasse VH
(7) is een speciaal geval van klasse I

(9) is een speciaal geval van klasse VI

(11) is een speciaal geval van klasse I.
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Is nu 6''=i=0 dan moeten \ve van den eersten vorm ^vbiuik maken.

Vergelijken we dezen met de vijfde vergelijking van Dl lac, dan moet

h {A-B) r= 1 2k (C - C') = - (i) -/£•) = O

- k {A^B) = —U (C+ C) = V - y {I)-\-E) =z r

Hieraan wordt voldaan als

A -^ B= U, i> — £ = u. C — C =
of

2a' = i (a— 2^'-f c), 2c = i (a+ 2^/'^ c), 2h — i {a—c).

Deze vergelijking behoort dus tot klasse III.

Op dezelfde wijze vindt men dat

(6) een speciaal geval is van klasse II

(8) behoort tot klasse IV

(JO) een speciaal geval is van klasse III.

We zien dus dat alle vergelijkingen ^an den Heer Dulac in onze

7 klassen bevat zijn.

Biochemie. — De Heer M. W. Beijerixck biedt eene mededeeling

aan van den Heer H. J, Watek.mav^ : „Mutatie hij Penicillium

alaucum en Aspergillus niger onder invloed van behende

factoren''.

(Mede aangeboden door den Heer Wext).

^4. Penicilliiini glaiiciun. '

Oplossingen \an p- en 7?i-oxybenzoëzunr waren aan de lucht

beschimmeld. Uit dit schimmelmateriaal, dat in den vorm van een

dek op de \loeistof drijft, werd door isoleeren op moutagar een

Penicilliiun glauciun-vQmQwWuwY verkregen, die bij de uit\oering der

door Prof. Böeseken en Waterman beschreven biochemische onder-

zoekingen ^) gebruikt werd. Ze zag er zeer normaal groen uit en

had de eigenaardige ,,schimmellucht". Eenige keeren werd deze

cultuur in den loop van één jaar overgeënt en wel meestal op

protocatechuzuur, een enkele maal ook op /;-oxybenzoëzuur.

Na ongeveer een jaar werd bij deze proeven in tal van Erlenmeijer-

koh en wiWe geleiachtige plekken waargenomen. Onder den microscoop

1) BoËsEKE.N en Waterman. Deze Verslagen 1911. pg. 548, 5.52; 1912 pg.

9G5, 1246.

3

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A». 1912/13.
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bleek, dat op die plaatsen zich slechts weinig sporen gevormd

hadden, terwijl het mycelium en de sporendragers normaal ont-

wikkeld waren. Het verschijnsel trad des te krachtiger oj), naarmate

grootere hoeveelheden van de ontwikkeling tegengaande stotfen aan

het /^-oxybenzoëzLiur waren toegevoegd.

TABEL I.

50 cc. leidingwater, 0,05 % NH4CI, 0,05 °/o KH0PO4, 0,02% MgSO,; r- 20-21°.

Nr Toegevoegde koolstof-verbinding 13 dagen na enting

0,15 gr. p-oxybenzoëzuur (0,3 o/g) Vrij normaal uitzien, alleen in

geringe mate verslijming.

0,15gr. p-oxybenzoëzuur + 3,5 1 mgr.
|

Veel verslijming, in 5 het meest,

„ ,, .,
4- -7,3 sali-

„ „ „ +12,2 cylzuur

in 3 het minst. In 4 en vooral in 5

zijn weinig sporen meer.

0,15 gr. p-oxybenzoëzuur + 3,4 i mgr. 6, 7 en 8 achtereenvolgens gelijk

tri-

„ -f 7,1 chloor aan 3, 4 en 5, maar het verschijnsel

I

acryl

-

„ +14 1 zuur i
was hier minder geprononceerd i).

Terstond werd aan mutatie gedacht, hetgeen door de biologische

methode werd vastgesteld. Door isolatie op moutgelatine konden uit

deze culturen twee vormen woorden verkregen, waardoor de juistheid

der onderstelling, dat hier mutatie bestaat, werd bevestigd. Eén

ervan was zeer licht gekleurd tengevolge van het geringe aantal

sporen en zal als de ,,mutant" worden aangeduid, de andere had

de donkergroene kleur behouden en was blijkbaar identisch met den

hoofdvorm gebleven. Het verschil tusschen beide vormen was zeer

kenmerkend. Er kan dus niet aan getwijfeld worden, dat bij lang-

durig cultiveeren in tegen w^oordigheid van />oxybenzoëzuur en proto-

catechuzuur inderdaad mutatie tot stand komt. Verder blijkt uit

tabel I, dat salicylzuur en trichlooracrylzuur dit proces bevorderen.

In het drijvende schimmeldek was de uitgebreidheid van de

mutante het grootste in die kolven, waar de grootste concentratie

der genoemde antiseptica aanw^ezig was.

Bij Noortgezet cultiveei-en op moutagar bleef de aldus verkregen

1) Salicylzuur werkt sterker remmend op den grooi dan trichlooracrylzuur.
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mutant, die iu alle genoemde gevallen dt'zelfdo bleek te zijn, constant.

Werden mutant en hoofdvorm weder overgeënt op eene p-oxy-

benzoëzuuroplossing met het in de tabel genoemde anorganische

voedsel, dan bleken zij ook daarop hunne eigenschappen te l>elioiideu.

Onder den microscoop vertoonde de mutant aanzienlijk minder

sporen dan de hoofd\ orm ^), het mycelium was veel taaier, hetgeen

herhaaldelijk werd geconstateerd.

Daarbij kwam. nog een eigenaardig reukverschil. De hoofdvorm

verspreidde de bekende dutfe lucht, de mutant niet.

De mutant groeide op para-oxybenzoëzuur aanmerkelijk langzamer

dan de oorspronkelijke vorm.

In het laboratorium was een derde vorm \-d.n Penicillium glaucum

aanwezig, die zich van den hoofdvorm mijner proeven onderscheidde

door donkerder groene sporen. Daarmede zijn de volgende proeven

verricht.

Eerst werd deze \orm een week op /;-oxybenzoëzuur geculti-

veerd, waarbij bleek, dat na de eerste overenting, die na vier

dagen werd verricht, de groei belangrijk versneld was. Gedurende

die vier dagen had dus accomodatie aan het para-oxybenzoëzuur

plaats gevonden. Ook hier bleek na voortgezet cultiveeren op p-oxy

-

benzoëzuur mutatie plaats te hebben. Stoffen als tetrachloor-propionamid

(CHCUCCl.C^O A en pentachloor-propionamid (CCl,—CCl,—Cr=0

\nhJ \nh
dus eveneens verbindingen, die den groei belemmeren, werkten, dit

muteeren weer in de hand. Hierdoor heeft bet verschijnsel zeker

aan algemeenheid gewonnen.

Wegens het geringer aantal sporen en de \erminderde groeisnelheid

moeten de eigenschappen ^'an deze mutant blijkbaar door een

verlies van l^enmerken ^'erklaard worden ').

B. Aspergillus niger.

Uitgegaan was van een in de verzameling aanwezige reincultuur.

Voor het gebruik bij de te beschrijven proeven werd deze soort

eerst nog eenigen tijd op eene 2"/o barnsteenzuuroplossing geculti-

veerd. In verscheidene culturen in ERLENMEUER-kolven, afkomstig van

1) Of het verschil in aantal sporen nog vergezeld ging van een verschil in

intensiteit van kleur, heb ik nog niet nader uitgemaakt.

') Vergelijk M. \V. Beijerinck, Mutation bei Mikroben. Folio Microbiologica,

1912. pg. 5.

3*
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andere proeven, werd eene belangrijke verandering van dezen

zwarten schimmel waargenomen.

In die gevallen, waar op eene VI, oplossing van galactose was

gecnltixeerd, werd reeds in de cultuurkolven waargenomen, dat

naast den oorspronkelijken vorm met zwarte sporen nog een bruine

en een witte vorm aanwezig waren, die achtereenvolgens 1, II en

III zullen genoemd worden.

Op eene 27„ rhamnose-oplossing van overigens dezelfde samen-

stelling (leidingwater, 0,05% KH.Cl, 0,057„ KH,PO„ 0,02»/„ MgSOj

was de aanwezigheid van den zwarten (I) en den bi'uinen vorm (II)

duidelijk, terwijl de witte (lil; ontbrak. Een kolf, waaraan, naast

het organische voedsel, dat uit 0.37o p-oxybenzoëzuur bestond, nog

II mo-r. lp. 50 cc dichlooracrvlzinir /CH=^CC1—C=0 A was toege-

l^Cl \OHJ
voegd, vertoonde na omstreeks een maand een geheel bruin schimmel-

dek. Bij latere proefnemingen is gebleken, dal in voedingsoplossin-

gen met 2 7o glucose als koolstofbron onder den invloed \an 1 "/„

boorzuur eveneens mutatie plaats vindt.

De drie ^•ormen afkomstig van de 2 7^ galactoseoplossing werden

op moutagar geïsoleerd. II en III gaven duidelijk minder sporen dan

1. Zij werden overgeënt op voedingsbodems van duinagar, waaraan

miast 0,05 7„ XH, XO,, 0,05 7» KH, PO, nog 2 7, galactose was toe-

gevoegd. Bij 30° werd gecnlti\'eerd. De galactoseplaat deed de ver-

schillen eenigszins anders dan op den moutagarvoedingsbodem tot

uiting komen. Van deze galactoseplaat werden I, II en III weer op

moutagar gebracht, welke laatste culturen dienden voor het onderzoek

van het plastisch aeqnivalent van de koolstof, w^aarover straks nader.

Het bleek onder den microscoop duidelijk, dat naast eene gerin-

gere hoeveelheid sporen, ook de kleurintensiteit van de sporen zelve

l)ij vorm II en III was afgenomen, zij waren bruin geworden. De vraag

ot II en III ook geheel zonder sporen konden verkregen worden, moet

ontkennend worden beantwoord, zooals uit de volgende proeven blijkt.

Door telkens uit te gaan van één enkele spore werden vormen

verkregen, die gelijk bleven aan het materiaal, dat voor de uitzaaiing

diende. Werd het mycelium, zorgvuldig gescheiden van de sporen,

afzonderlijk uitgezaaid, dan bleek er geen verschil te zijn tusschen

het daaruit en het uit de sporen verkregen product.

Misschien is vorm II wel dezelfde, als de voor eenige maanden

door Fkl. Schikmann ^ onder invloed van kaliumbichromaat \erkre-

gen bruine vorm.

1) Ber. d. Deulsch. Bol. Gesell. 1912 Heft 2, 28 Marz.
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Bij Vroegere proeven omtrent de stofwisseling van A.'^peiujiUuA

niger waren toen niet te verklaren onregelmatigheden gevonden,
waarxan thans de verklaring gegeven kan worden door de waarge-
nomen mutaties. Bij die proeven werd bepaald, welk gedeelte van
de verwerkte hoeveelheid van de koolstof op een gegeven oogenblik

is vastgelegd in 't lichaam van den schimmel en welk gedeelte is

afgescheiden. Daarbij is op raad van Prof. Bkijkiunck het begri{)

„plastisch aequu'alenf' ingevoerd, waaronder in het geval van de

koolstof \erstaan wordt dat percentage van de verbruikte hoeveel-

heid koolstof, dat op het i)eschouwde tijdstip is vastgelegd in 't

organisme.

Op eene 0,3 "/, parao\vbenzoëzuuroplossing (anorg. voedsel : lei-

dingwater + 0,05 «/„ NH, Cl, 0,05 V; KH, PO,, 0,02 7„ Mg SO,;

t =3 32— 33°) was na ± 45 dagen een plastisch aequivalent van de

koolstof van 34 % gevonden, terwijl dit later in andere culturen,

eveneens op paraoxybenzoëzuur, die door overënting van die met

het pi. aeq. = 34 "
^ waren verkregen, na 27— 28 dagen resp. 20

en 16 7o bedroeg.

Indien deze daling van het plastisch aequivalent onder invloed van

het /^.oxybenzoëzuur wellicht aan de boven beschreven mutatie zou

zijn toe te schrij\en, rees de vraag: ,,Verschillen vorm I, II en III

onderling, qnantitalief, belangrijk in het verloop hunner stofwi.sse-

ling ?" De proeven (zie tabel II) hebben bewezen, dat dit inderdaad

het geval is.

TABEL II.

200 cc. ERLENMEijER-l<olf van Jcnaglas met 50 cc. leidingwater, waarin 0.05 „NH^Cl

0,05
^,'^J

KU.2 FO^, O,* 2 % MgSO^ en 150 mgr. parao.xy-benzoëzuur.

Temp. 32°- 53°.
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Evenals bij den mutant van PenicilUum glaucum, zien we ook bij

de hier beschreven mutatie een verlies van kenmerken, daar we

naast bet waargenomen verlies in kleurintensiteit, eene vermindering

van de hoeveelheid sporen constateerden.

Aan den anderen kant nam ik waar, dat de nieuwe vormen zich

van den oorspronkelijken onderscheidden door een veel krachtiger

verbranding van het /^-oxybenzoëzuur tot koolzuur.

Voeren we naast het begrip ,,phistisch aequivalent", dat van

ademingsaequivalent in, waaronder ik wil verstaan het percentage

van de verwerkte hoeveelheid koolstof, dat op een bepaald oogen-

blik tot koolzuur is \erbrand, dan bleek dit ademingsaecpüvaleni

van 71—72 7o bij vorm I, tot 82 "/o t)ij vorm II en tot zelfs

85— 84 7o bij vorm III, gestegen te zijn.

Indien zooals in 't beschouwde geval, alle koolstofhoudende

bijproducten ontbreken, dan is de som van beide aequivalenten

natuurlijk = 100.

De hier ingevoerde aequivalenten hebben alleen betrekking op

het element koolstof, terwijl de tot dusver gebruikelijke coëfüciënten

op het aantal grammen droogstof, op het aantal grammen verdwe-

nen voedingsstof of tijdens het leven ontwikkeld koolzuur betrekking

hebben.

Tegenover de oekonomische en de ademingscoëflicienten van

KüNSTMANN ^) moet naar mijne meening de voorkeur worden gegeven

aan de hier gebruikte aequivalenten, omdat de chemische samen-

stelUng van de voedingsstof, van de bestanddeelen van het organisme

en van het koolzuur zoo zeer uiteenloopen.

Ten slotte wil ik hier mijn hartelijken dank betuigen aan den

heer H. C. Jacobsen, Ass. bij het Lab. v. Mikrobiologie, die mij bij

de uitvoering \'an een belangrijk deel dezer proeven steeds met de

meeste welwillendheid heeft ter zijde gestaan.

Laboratoriën voor Mikrobiologie en Organisclie Chemie

der Technische Hoogeschool te Delft.

1) Ueber das Verhaltnis zwischen Pilzernte und v^rbrauchter Nahrung. Disser-

tation, Leipzig, 1895. Zie ook: Nathansohn, Sloffwechsel der Pflanzen, 1910.
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Scheikunde. — De Heer Van der Waai,s biedt eeiie medcdocliiig

aan namens de Heeren F. E. C. Schkffer en J. P. Trkuü :

„Dampi^panningsbepaUngen van het stikstoftelnKvijd"

.

(Mede aangeboden door den Heer Holleman.)

1. In eene vorige verhandeling') hebben wij de resultaten mede-

gedeeld van een onderzoek naar de dampspanningen van het stik-

stoftetroxyd. Bij deze bepalingen maakten wij gebruik van eene

methode, welke reeds vroeger door verschillende onderzoekers

(Ladenburg, Ramsay en Young, Bodenstein, Johnson en Jackson) bij

dampspanningsmetingen van stoffen was toegepast, welke niet boven

kwik konden worden afgesloten. Van de door genoemde onder-

zoekers voorgestelde manometervormen hebben wij de door Jackson

beschrevene gekozen, omdat deze manometer zeer gemakkelijk kan

worden geconstrueerd en de nauwkeurigheid, welke wij wilden

bereiken, met dit apparaat gemakkelijk kan worden verkregen.

Bovendien leek het ons mogelijk met behulp van dezen manometer

eene methode uit te werken om dampdrukkingen van kwikaantastende

stoffen tot den kritischen druk te bepalen. In aansluiting aan de

bepalingen tot drie atmosferen, in de vorige verhandeling vermeld,

willen wij hier eene beschrijving geven van deze methode voor

hoogeren druk en de resultaten vermelden, w^elke ons de damp-

spanningslijn van het stikstoftetroxvd tot de kritische temperatuur

doen kennen.

2. Kritische temperatuur. Vóór wij tot de beschrijving der damp-

spanningsbepalingen bij hoogeren druk ovei'gaan, willen wij eerst

eene bepaling van de kritische temperatuur vermelden, welke wij

niet bij de dampspanningsmetingen hebben uitgevoerd, maar op eene

andere, hiervan onafhankelijke wijze. Een met eene capillaire ver-

nauwing voorzien, dikwandig buisje van verbrandingsglas werd met

behulp van een slijpstuk met Jiet reservoir met stikstoftetroxyd ver-

bonden. Het buisje werd na evacueeren met de GAEOE-pomp (onder

afkoeling van het stikstoftetroxyd met een koolzuur alcohol mengsel)

en afsmelten van de verbinding met de pomp, door overdistilleeren

zoodanig gevuld, dat de vloeistof een vohmie innam, dat iets kleiner

was dan de helft van dat van de buis. Deze werd daarop bij de

capillaire vernauwing afgesmolten en verhit in een bad van paraf-

fineolie.

De vloeistof, welke in de buurt van het smeltpunt vrijwel kleur-

2) Deze Verslagen 1911. blz. 529.



loos, bij kamertcraperatuur geelbruin gekleurd is, wordt bij tempe-

ratuurverhoogiiig steeds donkerder, bij ongeveer 50^ is ze reeds

donkerbruin en de doorzichligheid neemt bij stijgende temperatuur

steeds af. De bij gelijke temperatuur door haar geringere dichtheid

lichter gekleurde damp wordt bij toenemende temperatuur eveneens

donkerder, zoodat boven 100° de scheiding tusschen vloeistof en

damp zeer lastig te onderscheiden is. Het kritisch verschijnsel van

deze donkerbruine vloeistof en damp is dan ook niet direct waar-

genomen. De eenige opgave van de kritische temperatuur, welke

in de literatuur te vinden is, is dan ook niet gewoon optisch, maar

langs anderen weg bepaald.

Nadejdine'; maakte voor de bepaling van de kritische tempera-

tuur gebruik van een ingenieus gevonden methode, welke echter

geen nauwkeurige resultaten heeft gegeven. Een buisje werd zoo-

danig in het midden van een l)alansme3 voorzien, dat het regelmatige

schommelingen om den evenwichtsstand kon uitvoeren. Wordt de

buis nu met stikstoftetroxvd gevuld, dan zijn regelmatige schomme-

lingen onmogelijk, de buis helt over naar de zijde, waar zich de

vloeistof bevindt. Bij verhooging van de temperatuur boven de

kritische vult de buis zich echter homogeen en stelt zich in even-

wicht. De temperatuur, waarbij deze evenwichtsinstelling plaats had,

werd als de kritische beschouwd en bedroeg 171.2° C.

Het is ons echter gelukt direct optisch het kritisch verschijnsel

waar te nemen. Bij opvallend en doorvallend licht is van het kritisch

worden niets te bemerken in onze buizen van ca. 3 m.M. inwendige

doorsnede (wanddikte 3 m.M.). Zelfs gebruik van een booglamp

bracht geen verandering. Wanneer we echter het licht op de buis

(in een bad van paraftineolie) lieten vallen en ons oog zoodanig

richtten, dat het licht, dat op den binnenwand van de buis werd
geretlecteerd, ons oog kon bereiken, dan konden wij de scheiding

tusschen vloeistof en damp duidelijk waarnemen. In één der buisjes

zagen wij bij temperatuurstijging den meniscus snel iiaar één der

uiteinden verschuiven en plotseling verdwijnen. In een ander buisje,

waarvan het volume vrijwel met het kritisch volume van de vulling

overeenstemde, \erdween de scheiding plotseling vrijwel in het

midden. Beide buisjes leverden voor de temperatuur, waarbij de

scheiding tusschen vloeistof en damp verdween 158.2° C. Wij hebben
deze bepalingen beide onafhankelijk van elkaar herhaaldelijk uitge-

voerd
; de verkregen waarden stemden binnen 0.2° overeen. De

kritische temperatuur bedraagt dus 158.2° en wijkt derhalve belang-

rijk van de door Nadejdine opgegeven waarde af.

1) Beibl. 9. 721 (1885).
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Ki?. 1.

3. Damp.^pannlngsbepalingen. Het apparaat, dat wij voor de daiiip-

spanningsbepaliiigeii gebniikt hebben, is in lig. 1 voorgesteld. De
manometer, welke in de bnis

^•1 is vastgesmolten, verscliilt

van de in on/e vorige mede-

deeling beecbrevene slechts

hierin, dat ze meer langgerekt

en kleiner is; de lengte van

het gekromde gedeelte be-

drangt drie tot vier c. M.,

terwijl de buis .1 een nitwen-

dige doorsnede van 10 m.M.

en een lengte van 22 a 23

C.M. heeft. Het geheele appa-

raat, dat voor de metingen

dient, heeft, na het afsmelten

van de vernanwing bij E, een

lengte van ongeveer 28 c.M.

Op de buitenbnis A zijn weer twee merkstreepen aangebracht, zoo-

dat het niteinde van de naald bij gelijken in- en uitwendigen druk

zich juist tusschen beide streepen bevmdt. De manometer kan een

overdruk van één atmosfeer w^eorstaan en kan derhalve geëvacueerd

worden ; het uiteinde der naald bereikt dan bij enkele der door ons

gebruikte apparaten de binnenwand van A. De gevoeligheid welke

wij met dezen vorm bereiken, varieert tusschen Vao ^^ Vio atmosfeer.

Voor de vulling \an het apparaatje werd het reservoir C, waarin

zich het stikstoftetroxyd bevond, met een koolzuur-alcoholmengsel

afgekoeld en met behulp van een GAEDE-pomp door D geëvacueerd.

De vernauwing D Averd daarna afgesmolten en eene hoeveelheid

stikstoftetroxyd door de f'-buis met phosphorpentoxyd in B over-

gedistilleerd ; hiertoe was om de buis ^4 met behulp van een kurk

een cilindrisch vat bevestigd, dat met door koolzuur afgekoelde

alcohol kon wordeji gevuld. Was er eene voldoende hoeveelheid

vloeistof overgedistilleerd, dan werd het apparaatje bij E van den

vultoestel door afsmelten gescheiden, nadat het stikstoftetroxyd in

B en C op — 80° was gebracht.

Voor het bepalen der dampspanningen hebbeu we twee verschil-

lende methoden toegepast.

a. Bij onze eerste bepalingen maakten wij gebruik van de opstel-

ling, welke in Fig. 2a is aangegeven. Het apparaatje AB werd in

een dikwandige verbrandingsbuis geschoven, zóódat het met een

niet in de figuur geteekend koperen spiraaltje op de vernauwing
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bij C rustte. Aan het benedeiieinde van de verbrandingsbiiis was een

verbrandingscapiilaii' D van 3 niM. inwendige doorsnede en 3 mM.
wanddikte vastgesmo](en, welke in een montuni- voor Cailletet-

})roeven was gekit. Het boveneinde van de verbrandingsbuis werd

met de liclitgas-zunrstotVlam diehtgesmolten. Na evacueeren met een

waterslraal])omp werd de verbrandingsbuis ver\'olgens met een glyce-

rine-watermengsel gevuld en in een met dezelfde vloeistof gevulde

ÜAiLLETET-persbus vastgeschroefd. Om de verbrandingsbuis werd nn

een eilindrisclie glazen mantel aangebracht met behulp \ an een voor

hooge temperaturen gepraepareerde caoutchouc kurk, waarin ver-

schillende vloeistoffen onder wisselenden druk electrisch (door middel

van den in fig. 2(z geteekenden, om de buis gewikkelden verwarmings-

draad) tot koken werden verhit. De caoutchouckurk was door een

kwiklaagje tegen inwerking \'A.n de kokende vloeistof beveiligd.

De condensatiering der kookvloeistof werd steeds tot boven het uit-
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einde i\ev vcrhi'andingsbiiis oj)gevoei'd ; de tempcraliim- werd 0|) een
mot een nonnaaltliermometer vergeleken AnschiUzlliermonieter afge-

lezen, waarvan de k\vikl)oI zicli op de lioogte vun liet stikstof-

tetro-wd bevond.

Voor het bepalen van den drnk werd deze met een Caillktkt-

jionip zoodanig geregeld, dat de naald zieli juist tussehen de strepen

van de buis A bevond en afgelezen op een met een drnkbalans

geijkte Schaffer en BuDENUEiKi'selie metaalmanometer. De vloeistoffen,

welke wij voor verhitting hebben gebruikt, waren achtereenvolgens

alcohol, loluol, xvlol en aniline; de kookvertraging werd opgeheven

door een stroom luchtbelleljes, die dooi' het door de kurk gestoken

buisje naar binnen werden gezogen.

De resultaten, welke wij met deze methode hebben verkregen,

zullen in § 4 worden beschreven. De met deze werkwijze genomen
proeven werden steeds door een explosie beëindigd ; de hoogste

druk, welke wij bereikt hebben, was 67 atmosferen. Daar de

kritische druk echter hooger ligt, hebben wij voor de bepaling der

hooger gelegen dampspanningen onze toevlucht moeten nemen tot

eene andere methode.

b. Wij hebben bij onze verdere bepalingen van het gebruik van

een verbrand ingsbuis afgezien en deze door een koperen buis ver-

vangen. Hierbij deed zich allereerst de moeilijkheid voor deze

zoodanig in te richten, dat het aflezen van den stand van de mano-

meternaald mogelijk was. Hiertoe waren aan de buis dicht bij haar

eene uiteinde twee zijbuisjes gedraaid, welke met doorboorde schroe-

ven konden worden gesloten, waarvan één (£") in fig. 26 is geteekend.

De doorboring dezer schroeven werd met een glazen plaatje afge-

sloten, dat door de schroef op de buis geklemd werd. Het sluitend

maken \'an deze inrichting bij hoogen druk heeft in den beginne

groote bezwaren meegebracht. Wij hebben getracht dit te bereiken

door de glazen plaatjes tussehen ringen van leer op de buis vast

te schroeven ; een voldoende afsluiting was op deze wijze echter

niet te verkrijgen.

Daarop hebben wij de plaatjes geklemd tussehen papier maché en

tussehen uitgegloeid rood koper, steeds echter met negatief resultaat.

Na deze vergeefsche pogingen hebben wij de plaatjes in losse stalen

montuurtjes gekit en deze montuurtjes met rood koperen plaatjes op

de buis geschroefd. Als kitmiddel hebben wij eerst een mengsel van

waterglas, zinkoxyd en magnesiumoxjd beproefd ; éénmaal is het

ons gelukt op deze wijze voldoende afsluiting tot 100 atmosferen te

verkrijgen
;

gewoonlijk vertoonde het waterglas echter scheuren,

welke de vloeistof in de koperen buis bij drukverhooging doorlieten.
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Ten slotte is het ons gelukt met een uit natrium- en kaliumcaibonaat,

kiezelzuur en loodoxjd door smelten verkregen email de glasplaaljes

in de stalen montuurtjes vast te kilten. Door verhitten met een

Teclubrander smolt dit email en vulde de tusschen glas en staal

aanwezige nauwe opening geheel op en bleef na bekoeling tot een

druk \an 150 atmosferen sluiten.

Het apparaatje AB \verd nu in de buis geschoven ;
het rustte met

behulp van een nauw in de koperen buis passende losse glazen buis

op de vernauwing C ; de lengte van deze buis was zoodanig ge-

kozen, dat het uiteinde van de manometernaald zich juist tusschen

de beide ruitjes in de schroefdoorboringen bevond, zóódat het aflezen

van den stand met een daarachter geplaatste gloeilamp mogelijk was.

Op het beneden einde van de koperen buis werd met een schroef

de nauwe koperen buis B bevestigd, welke de verbinding met de

Cailletelpomp tot stand bracht. De buis werd nu geheel met het

gljcerine-water mengsel gevuld en boven door een schroef gesloten.

Op deze wijze hadden wij derhalve eene inrichting •\erkregen,

welke tegen drukkingen xau ongeveer 150 atmosferen bestand was.

Er restte ons nu nog eene methode te vinden deze koperen buis tot

varieerende temperaturen te verhitten.

Wij hebben beproefd voor de verwarming een oliebad te gebruiken

en de buis zóó in het bad te plaatsen, dal het' einde, waarin zich

de glazen plaatjes bevonden, boven het bad uitstak. Dit was voor

het nauwkeurig aflezen van de naald gew^enscht en tevens om de

o-elegenheid te hebben de glazen ruitjes zoonoodig te kunnen schoon-

vegen als op den duur de schroeven door de temperatuurverhooging

iets gingen lekken. Deze verwarmingsmethode bleek echter ondanks

verschillende wijzigingen onbetrouwbare resultaten te geven. Het

bleek, dat het boven de vloeistof uitstekende deel de warmte afleidde,

zoodat de temperatuur van het stikstoftetroxyd lager bleef dan de

temperatuur in het oliebad, zoodat bij bepaalde temperatuur, in

vergelijking met de resultaten, volgens methode a ve-kregen, steeds

te lage drukkingen werden gevonden.

.Ten slotte zijn wij met eene geheel andere verwarmingsmelhode

gelukkiger geweest. De koperen buis werd geheel omgeven door

twee nauwsluitende spiralen \an compositiemetaal. Door beide spira-

len werd een oliestroom geleid, zoodat beide stroomen tegen elkan-

der in liepen ; de eene stroom liep in schroefgang om de buis van

boven naar beneden, de andere in tegengestelde richting. De olie-

stroom werd verkregen met een door een electromotor gedjeven

roteerende pomp, welke de olie uit een met twee Teclubrajiders

verwarmde i)an door de spiralen perste. De buis en de haar om-
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gevende verwarmingsspiralen werden eerst niet dik asbest koord, ver-

volgens met een dikke laag i>oetskatoen omgeven om nitstraling van

warmte zoon ecl mogelijk te voorkomen ; de toe- en afvoerbuizcn

werden op gelijke wijze geïsoleerd.

De temperatniir werd afgelezen op een Anschiitzthermometer,

welke met haar kwikbol tusschen de spiralen en de bnis was ge-

schoven en waarvan het gedeelte van de schaal, dat afgelezen moest

worden, zich achter eene opening in het isolatiemateriaal bevond.

Behalve deze thei-mometeropening waren in de isolatielaag slecLits

twee kleine openingen gemaakt, waardoor de beide kleine glazen

plaatjes zichtbaar bleven.

4. Resultaten, üe resultaten, welke wij met de in de vorige paragraaf

beschreven methoden verkregen hebben, zijn in Tabel I verzameld. Ze

zijn met een vijftal apparaatjes verricht ; de bepalingen in de nabijheid

van de kritische temperatunr zijn uitgevoerd met een toestelletje,

dat bij gewone temperatunr ongeveer tot de helft met xloeistof was

gevuld en Avaar\an het volume dus waarschijnlijk iets kleiner was

dan het kritisch volume. Wij hebben uit onze waarnemingen bij

de temperaturen in de onmiddellijke nabijheid van 7\. den kritischen

druk graphisch bepaald. De extrapolatie, welke daarvoor noodig is,

is stellig binnen de fout van één atmosfeer uit te voeren. Toch

meenen wij den kritischen druk op twee atmosferen nauwkeurig

te moeten achten. Wij hebben immers geen volkomen zekerheid, dat

de waarnemingen bij de hoogste temperaturen betrekking hebben op

het heterogene evenwicht. De mogelijkheid is niet geheel uittesluiten,

dat deze waarnemingen een lijn \oorstellen in het homogene \loeistof-

gebied, hoewel deze bepalingen met die bij lagere temperaturen een

practisch continu \'erloopende kromme leveren : mocht dit het geval

zijn, dan is echter de afwijking met de ware dampspanningslijn zó('»

gering, dat de juiste waarde van den kritischen druk alleen door

een extrapolatieformule, opgesteld uit waarnemingen bij lagere tem-

peratuur te vinden zou zijn. Dit levert echter op zich zelf ook

bezwaren, daar de extrapolatie dan over grooter temperatuurtraject

zou moeten plaats hebben ; op deze extrapolatie komen wij in de

volgende paragraaf terug. Voor den kritischen druk vinden wij

derhalve 100 atmosferen, waarbij wij een maximale afwijking \an twee

atmosferen mogelijk moeten achten. Grootere nauwkeurigheid zal

bovendien lastig te bereiken zijn, daar het niet zonder beduidende

corapliceering van de apparatuur mogelijk zal zijn gelijktijdig met

de drukmeting het kritisch verschijnsel waar te nemen. Dit zou

trouwens nieuwe experimenteele bezwaren meebrengen, doordat het
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apparaatje heeft zich diis bij 140° geheel met vloeistof gevuld en

de abnormale drnkstijging was derhalve aan het verwarmen der

homogene vloeistof bij constant volume te wijten.

Bij elke bepaling is in Tabel 1 de metliode vermeld, welke bij

de waarneming werd gebruikt ; de drukkingen zijn oi)gegeven in

atmosferen. Bij de eerste vier en de zesde bepaling werd de druk-

king niet met een Schüffer en BuDENBERo'sche manometer, maar

met een luclitmanometer (luchtisotherm van Amagat) bepaald.

Uit de tabel en de daarmede correspondeerende graphische voor-

stelling (Fig. 3) zal duidelijk zijn, dat de met beide waarnemings-

mefhüden verkregen resultaten voldoende overeenstemmen.

20 40 60 80 100

Fia-. 3.

120 140 160 T

Ter controle van de drukmetingen hebben wij een geopenden mano-

meter in de koperen buis op de drukkingen en temperaturen gebracht,

welke bij onze bepalingen voorkwamen. Het bieek daarbij, dat bij

geen der waarnemingen een correctie \oor \erandering van den

nulstand noodig was.

5. Daar wij bij het stikstoftetroxjd met een zich in dissociatie

bevindende stof te maken hebben, waarbij de waarden van den

dissociatiegraad zoowel in den vloeistof- als in den daarmee coexis-
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teereiiden damptoestand met de temperatuur merkbaar vaiieei-en —
voor den damp hebben wij in onze vorige mededceling reeds enkele

waarden voor den splitsingsgraad vermeld — leek liet ons gewensclit

de waarde van ƒ uit de empirische vergelijking \'an van der Waals

met behulp van onze waarnemingen te berekenen. Vullen wij daartoe

in de \'ergelijking

— log —
' Pk

f T

de waarden ;?/, = 100 en Tk = 158.2 + 273 = 431.2 in; dan leveren

onze waarnemingen met de temperatuur varieerende waarden \&.n

f, zooals uit onderstaande tabel II duidelijk zal zijn.

TABEL II.

f f

7.0

21.2

46.6

79.

4

280.0

294.2

319.6

352.4

1

3

10

4.25

4.3

4.35

4.5

100.5

123.8

138.8

150 O

373.5

396.8

411.8

423.0

20 4.5

40 4.6

60 [4.7]

80 [5.0]

De waarde van ƒ blijkt werkelijk de dissociatie Ie verraden ; ze

ligt immers veel liooger dan die der normale stoffen (± 3), zelfs

hooger dan die van stoffen als water en alcohol. Tevens blijkt, dat

/ met de temperatuur stijgt, terwijl bij water en alcohol juist het

omgekeerde het geval is.

De helling van de F—T lijn neemt dus bij stijgende temperatuur

sneller toe dan bij een normale stof.

In de graphische voorstelling, welke in de Theoretische Chemie

van Prof. Nernst voorkomt^), waarbij — /oa— als ordinaat, —1 als

pk T
abscis is afgezet, levert het stikstoftetroxyd derlialve eene lijn, welke

in tegenstelling met die van water en alcohol van beneden gezien

concaaf is en levert een tak van den waaiervormigen lijnen bundel,

welke nog hooger ligt dan alle in die graphische voorstelling aan-

gegeven e.

Wij hebben de beide laatste w^Eiarden voor ƒ in tabel II tusschen

haakjes geplaatst, daar deze door eene verandering van één atmos-

feer in de ^vaarde van 7^/^. resp. 0.1 en 0.2 veranderen en daardoor

in nauwkeurigheid merkbaar bij de vorige ten achter staan.

1) blz. 237 (1909).
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B. Hlijkens de kleiirsveranderiiis van vloeislof m danip liij

stijgende tenipeialunr, ij,aat volgens tabel IV van onze \oi-igo nicde-

deeling een toenemen van den splitsingsgraad gepaard niet meer

donker wordende klenr. De veronderstelling ligt derhalve voor de

hand, dat de brnine klenr toegesclire\'en moet worden aan de

gesplitste moleculen, terwijl de ongesplitste moleculen kleurloos zijn.

Deze \eronderstelling is trouwens vrijwel buiten twijfel gesteld door

het onderzoek van Salet ^), wien het gelukt is langs colorimetiischen

weg quantitatieve gegevens betreffende het homogene evenwicht te

\'erkrijgen, welke goed overeenstemmen met de bepalingen uit de

dampdichtheden. Daar de kleur van vloeistof en damp naar de

kritische temperatuur steeds donkerder wordt zal derhalve de split-

singsgraad bij T'h waarschijnlijk groot zijn.

Om een kriterinm betreffende de grootte der splitsing te krijgen

hebben wij naar aanleiding van een gesprek van een onzer met

prof. VAN DER Waals de waarden van a en b uit de toestandsver-

gelijking berekend. Door substitutie van 7i =r 431.2 en i\. .-=100

vinden wij :

27 Tk'

64.273^ Pyr.

0.0105 en

1 Tl,
5 = -—-— z= 0,00197.

8.27^ Pk

Indien wij nu om een approximatieve schatting te verkrijgen de

b als een- additiexe grootheid beschouwen, dan kunnen wij uit de

tabellen der /;-waarden de theoretische b voor NO. resp. N.,0^

bei'ekenen en met de boven gevonden waarde vergelijken.

Uit de waarden voor stikstof en zuurstof vinden wij op deze

wijze voor XO, en X^O, resp. 0,00226 en 0,00452.

Berekening met behulp der gege\ens betreffende stikstofoxyde en

zuurstof, resp. stikstofmonoxjd en zuurstof levert voor XO^ en

XJJ, 0,00186 en 0,00372 resp. 0;00200 en 0,00400.

Uit deze getallen trekken wij derhalve de conclusie, dat de fluïde

phase bij de kritische omstandigheden voor het overgroote deel uit

gesplitste moleculen bestaat.

7. Het complexe gedrag van het stikstoftetroxyd doet ons een inge-

wikkelde vergelijking voor de PT-Vijn verwachten. Calorische gege-

^'ens, welke ons \oor het vinden van de darapspanningsvergelijking

kunnen helpen, zijn niet voldoende bekend. We dienen daartoe

immers de verdampingswarmte en de soortelijke warmten langs de

1) a. r. 67. 488 (1868).

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXI. A^. 1912/13.
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grenslijn te kennen. De soortelijke warmten, welke bekend zijn,

hebben, wat den damptoestand aangaat, betrekking op omerzadigde

dampen. Deze zouden derhalve voor de verandering van den disso-

ciatiegraad met den druk gecorrigeerd moeten worden. De dissocia-

tiewarmte in den homogenen damp is vrij nauwkeurig bekend en

deze correctie zou dus aangebracht kunnen worden bij die tempera-

turen, waar de splitsingsgraad in den \erzadigden damp bekend is

(zie vorige mededeeling Tabel IV). De soortelijke warmte \an de

vloeistof is vrijwel geheel onbekend. Al ware derhalve de verdam-

pingswarmte bij één temperatuur met voldoende nauwkeurigheid

bekend, dan zou de onbekende afhankelijkheid van de soortelijke

warmten van de temperatuur het opstellen van een formule met

behulp der calorische gegevens nog onmogelijk maken.

Wij willen alleen uit onze dampspanningsbepalingen de waarde

van de verdampingswarmte l)erekenen met behulp van de vergelij-

king van Clapeyron, welke slechts bij lage drukkingen toegepast

kan worden, daar de specifieke volumina langs de grenslijn bij hoo-

geren druk onbekend zijn. Uit de vergelijking

dF Q

dT Vf,as— ^\'l

vinden wij onder verwaarloozing \an V^ t. o. v. T";,is en toepas-

sing \ an de wet van Boyle-Gay-Lussac :

PV= (1 +.r) BT,

waarin .r den dissociatiegraad voorstelt :

^^ ^ (1 + .v) BT ^ clP

P dT'

dP
Ten einde nu —; te berekenen hebben wij onze bepalingen bij

lagen druk door eene empirische formule \oorgesteld. Met behulp

der gegevens :

/ = - 23, ;?= 70 7n.M. ;t — U,iK p = 463 vi.M; t = 48.7, p = 2478 m M.

uit onze vorige mededeeling leiden wij voor de constanten a, b en

c in de vergelijking.

a
logp = ; -4- // log T -\- c

de waarJen af : a = 1325.6 , /j = 3.354 , c = — 0.8950.

Door deze vergelijking worden onze waarnemingen \an de vorige

mededeeling goed weergegeven. Terloops zij hierbij opgemerkt, dat

deze uitdrukking de waarnemingen bij hoogeren druk zelfs tot onge-



veer 120" en 36 atmosfei'en kan aangeven. Hij hoogere drnkkingen
wijkt de nit de vergelijking berekende kromme iels naar lageren drnk

af; in de onmiddellijke bunrt van 7/, worden de afwijkingen grooler;

toch bedraagt zelfs bij 7), de afwijking slechts drie atmosferen. Het is

merkwaardig, dal deze formnle, nit waarnemingen beneden 3 atmos-

feren opgesteld, in staat is de dampspanningslijn van deze gecom-

})lieeerde stof zoo nauwkeurig weer te gexen.

Indien wij nn de verkregen uitdrukking gaan difFérentieeren

vinden wij

. .^.o 1 dp 1325.6 3.354
0,4343 --i-^=r + O 4343

,

wat na substitutie levert

:

1325.6

^ ""
01343 ^^ + '"'^ ^ + '^•^^^

^^ + '^ ^^•

Vult men in deze uitdrukking de waarden 7i = 1,985 ,;* =r 21,2

en r =3 0.15 in, welke beide laatste op het kookpunt betrekking

hebben, dan vinden waj voor de verdampingswarmte bij het kookpunt

9200 caloriën.

De experimenteele bepalingeji van Berthelot en Ogier ^) wijken

merkbaar van deze waarde af. Uit een aantal onderling vrij sterk

afwijkende Avaarden, welke alle echter lager liggen dan de boven-

genoemde, achten zij 8600 caloriën de meest waarschijnlijke. Wij

meenen echter aan onze berekening de voorkeur te moeten geven,

te meer daar de bepalingen, die \'00r onze berekening gediend heb-

ben, juist liggen in het temperatuurgebied, waarover Ramsay en

Young's onderzoek zich uitstrekte en déze bepalingen practisch niet

van de onze afwijken.

Ten slotte willen wij gaarne van deze gelegenheid gebruik maken
Prof. S^iiTS onzen dank te betuigen voor zijne raadgevingen bij de

ondervondeji experimenteele bezwaren en voor zijn belangstelling in

ons werk.

Anorganisch Chemisch Laboratorium der

Universiteit A msterdam .

1) Ann. de Ch. et de Ph. (5) 30 39S (1883).

4*
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Sterrenkunde. De Heer E. F. van de Sande Bakhuyzen biedt

eene mededeeling aaii van den Heer N. Scheltema : „Astro-

nomisdw pJaaUbepaHmj v<in Mekka en Djeddah uitgevoerd

in 1910—'11."

(iMede aangeboden door den Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen).

I. Inleiding.

Gelijk inen weet, is Mekka de heilige stad en het \erzamelpunt

der Mohammedaansche geloovigen. Jaarlijks komen daar ongeveer

200.000 lieden uit verschillende oorden der wereld bijeen om de

bedevaart te verrichten,- en velen hunner blijven er gedurende eenige

jaren, om eene grondige kennis van de leerstellingen van hun gods-

dienst deelachtig te woorden.

Uit een economisch en politiek oogpunt, zoowel als uit dat der

godsdienstwetenschap is dus Mekka eene plaats van groote beteekenis,

en buitendien vormt het nog een voornaam uitgangspunt voor de

geographie van het binnenland van Arabië. Het is dan ook niet te

verwonderen dat steeds getracht is nadere en zoo nauwkeurig moge-

lijke kennis te verwerven omtrent dit centrum van den Islam, doch

men kent ook de groote en eigenaardige moeilijkheden die daaraan

verbonden zijn door het feit dat de toegang tot het „heilige gebied"

aan niet-Mohammedanen streng verboden is. Slechts nu en dan

mocht het aan enkele Europeanen gelukken daarin ter sluiks en

dikwijls met levensgevaar door te dringen en daar korter of langer

tijd te verblijven.

Gelijk bekend is neemt onder dezen eene eerste plaats in onze

landgenoot de tegenwoordige hoogleeraar Dr. C. Snolck Hurgronje

die gedurende acht maanden te Mekka vertoefde en zijne uitgebreide

onderzoekijigen in zijn standaardwerk omtrent die stad heeft neer-

gelegd. Het spreekt wel vanzelf dat mijne betrekking van Consul der

Nederlanden te Djeddah, de havenplaats van Mekka, mij in veelvuldige

aanraking met den hoogleeraar bracht, en zoo vestigde deze in zijne

gesprekken er mijne aandacht op dat er in den Hedjaz nog zoo veel

op wetenschappelijk gebied gedaan 'kon worden. Bepaaldelijk ook

wees hij mij op het feit, dat zelfs nog niet eens de geografische ligging

van Mekka nauwkeurig bekend was, en hij knoopte daaraan de vraag

vast of het mij niet mogelijk zoude zijn in deze leemte te voorzien.

Het was nl. wel gelukt vrij nauwkeurige sclietskaarten van de stad

te vervaardigen, doch hare absolute plaatsbepahng was nog nooit

met voldoende juistheid geschied. Gebrek aan niet zoo gemakkelijk

mede Ie voeren goede instrumenten en de noodzakelijkheid zorg te
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dmgei) dat de aandacht der omgeving niet getrokken werd, iiaddcn

nauwkeurige astronomisclie waarnemingen meestentijds verhinderd.

De eenige door wien directe bepalingen van de breedte en lejigte

van Mekka zijn bekend gemaakt is Ali Bey el Abbassi, of tenminste

de man, die onder dien naam van :1803 tot 1807 vele oostcrsche

landen bereisde en in laatstgenoemd jaar ook Arabië en Mekka
bezocht, en wiens reisverhaal in 1816 te Londen werd uitgegeven ').

Hij verrichtte zijne astronomische waarnemingen met een retlexiecirkel

van 10 Eng. duim diameter met 4 noniën van Troughton en een

achromatischen kijker van Uollond van 27., voet, terwijl hij twee

chronometers bij zich had van Hrooksbanks en Pennington (zie Vol. 1

p. XVII, Vol. 2 p. IX). De breedten werden bepaald door meridi-

aanshoogten van zon en sterren, de lengten door chronometrische

vei'schillen, door maansafstanden en door eclipsen van de satellieten

van Jupiter. Van zijne plaatsbepaling van Mekka wordt speciaal

gezegd, dat die geschiedde door zonshoogten en maansafstanden

(2, 94)^) ; toen was intiisschen reeds de chronometer van Brookbanks

gebroken, terwijl, naar het schijnt kort daarna, de chronometer van

Pennington bij Mina in den omtrek van Mekka gestolen werd, waar-

door hij zijne lengtebepalingen niet kon voortzetten. Ali Bey's uit-

komsten, vooral .zijne lengten, zooals zij gepubliceerd zijn, moeten

met aanzienlijke fouten behept zijn. Wel is het, als men op de goede

instrumenten let, waarover hij beschikken kon, waarschijnlijk dat

eene hernieuwde berekening zijner waarnemingen veel zou kunnen

terecht brengen, doch zijne opteekeningen zullen wel niet meer bestaan.

Behalve uit directe bepalingen kon nog de ligging van Mekka uit

die van Djeddah, door middel van reizen tusschen beide plaatsen met

opgeteekende richtingen en afstanden, afgeleid worden, terwijl laatst-

genoemde plaats tegenwoordig nauwkeurig bepaald is door de waar-

nemingen der Engelsche hvdrogra[)hie. Van deze iteneraria schijnt

dat van Huber ") in de eerste plaats in aanmerking te komen ; het

is nauwkeurig berekend en bewerkt door J. J. Hess,^) Intusschen worden

door Hess zelven aan zijne uitkomsten voor de lengte en breedte

van Mekka nog middelbare fouten van resp. + 3'. 2 en + 3'.

8

toegekend.

^) Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt, Arabia, Syria

and Tiirkey betwcen the years 1803 and 1807, ivritten hy himself. London 1816

2 vols.

2) Ten onrechte zegt J. J. Hess in zijne : Geographische Lage Mekka's dat Ali

Bey's lengte van Mekka op eclipsen der satellieten van Jupiter berust.

2) Charles Hubert, Journal d'un voyage en Arabie. Paris 1891.

•*) J. J. -Hess, Die geographische Lage Mekkas und die Strasse van Giddanach

Mekka. Freiburg 1900.
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Ook na dit laatste onderzoek bleef dus de ligging van Mekka zeer

onvoldoende bepaald en de voorslag van Prof. S.xorcK Hurgronjk om

te trachten daarin verbetering te brengen lachte mij zeer toe. Zoo

wendde ik mij dan in den zomer van 1909 tot den directeur der

sterrenwacht te Leiden Prof. E. F. van de Sande Bakhuyzen, welke

met groote belangstelling van mijne plannen kennis nam en mij

bereidwillig zijne hnlp en steun toezeide. De uit\ oering van het werk

werd nu mogelijk, en door de gunstige beschikking van Z. Exc. den

Minister van Buitenlandsche Zaken, wien ik ook hier mijn eerbiedigen

dank betuig, werd mij eene Regeeringsopdracht verstrekt tot het

doen van sterrekundige waarnemingen in den Hedjaz.

Laat ik nu allereerst zeggen, hoe ik mij voorstelde het opgevatte

plan uit te voeren. Dit zou, daar het voor mij geheel onmogelijk

was Mekka binnen te komen, om daar waarnemingen te Nerrichten,

geschieden met de hulp van den Heer A. Salim, Leerling-Secretaris-

Droo-man van het consulaat, die als Mohammedaan volkomen bewe-

gingsvrijheid in liet heilige gebied bezat en, daar hij te Batavia den

vijfjarigen cursus van de H. B. School had doorloopen, genoegzame

voorbereiding bezat, om zich met vrucht in het verrichten van astro-

nomische plaatsbepalingen te oefenen. De Heer Saldi betoonde zich

ook, dit zij hier reeds dadelijk gezegd, toen ik hem mijn plan

mededeelde, daarmede zeer ingenomen.

Naar de besprekingen met Prof. Bakhuizen werd nu een nader

plan opgemaakt voor de uitvoering der waarnemingen. Voor de

bepaling der breedte van Mekka zouden aldaar circummeridiaans-

hoogten van sterren worden waargenomen, en hetzelfde zou te voren

te Djeddah geschieden, eensdeels voor oefening, verder voor onder-

zoek van het instrument en van de gevolgde waarnemings-methode

en eindelijk ook als controle van de uitkomst door de Engelsche

Hydrographen verkregen. In de tweede plaats zou het lengteverschil

Djeddah-Mekka worden bepaald, door, zoo mogelijk eenige malen,

eenige tijdmeters tusschen beide plaatsen heen en weer te \er-

voeren, terwijl tijdens het verblijf in beide zoo vaak mogelijk tijds-

bepalingen zouden genomen worden, door telkens de hoogte te bepalen

zoowel van eene ster in het oosten als van eene in het westen. Terwijl

alle waarnemingen te Mekka door den Heer Saldi moesten geschie-

den, zouden door hem ook de tijdsbepalingen te Djeddah worden

uilgevoerd, die voor de afleiding van het lengteverschil moesten

dienen. Alle waarnemingen zouden geschieden met een klein uni\ersaal-

instrument.

Vooreerst ti-achtte ik nu van den nog o^ergebleven tijd van mijn

verlof gebruik te maken om mij op de Leidsche sterrenwacht
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in het doen yan waarnemingen te oefenen. De uiterst ongun-

stige zomer van 1909 gaf echter in de weinige weken, die nog tot

mijne beschiividng stonden, slechts zeei- zelden gelegenheid voo!' waar-

nemingen aan den hemel, en zoo moest ik op het einde van Juli

weder naar Djeddah \ertrekken, zonder mij voldoende vaardigheid

in het waarnemen te hebben kunnen eigen maken.

Dit had ten gevolge dat de waan/emingen die ik na mijne aankomst

te Djeddah kon verrichten, zoowel in inrichting als in bereikte nauw-

keurigheid, nog veel te wenschen lieten, en buitendien werkten nog

andere omstandigheden, waaronder eene buitengewone drukte aan

het consulaat, er toe mede om het werk zeer te bemoeilijken.

Door dit alles heeft het in den winter 1909—10 verzamelde mate-

riaal zoo weinig waarde, dat dit \erder buiten beschouwing wordt

gelaten.

Gelukkig was het \olgende jaar in alle opzichten gunstiger \'Oor

mijne onderneming. Tijdens mijn verlof in den zomer van 1910 had

ik wederom het genoegen onder de leiding van Prof. v. d. Sande

Bakhüyzen gedurende een drietal weken op de sterrenwacht te kun-

nen werken, en ditmaal gaf de hemel vaak gelegenheid tot waar-

nemen. Bovendien kon ik na mijn verblijf te Leiden mij nog gedu-

rende eenige weken in Gelderland geheel zelfstandig oefenen met

het daarheen medegenomen instrument.

Onder goede vooruitzichten keerde ik dus tegen den herfst naar

Djeddah terug en, toen in den aanvang van Koxember de grootste

drukte aan het consulaat en ook de grootste hitte voorbij waren,

kon iiv met geregelde waarnemingen beginnen en kon ook de

Heer Sai.im onder mijne leiding zich stelselmatig gaan oefenen.

Weldra konden wij beiden afwisselend op opvolgende dagen tijds-

en breedtebepalingen uitvoeren, doch nu trof ons een nieuwe tegen-

slag. De chronometer die voor de waarnemingen diende begon een

grooten en zeer onregelmatigen gang aan te nemen en stond eindelijk

geheel stil (December 2). Er bleef dus, daar op geen mijner overige

uurwerken kon waargenomen worden, niets anders over dan onze

waarjiemingen te staken, tot mij uit Leiden een andere chronometer

kon toegezonden worden.

Door dit ongeval, en tengevolge der onregelmatige stoomvaart-ver-

binding tusschen Nederland en Djeddah, werd een oponthoud van

ruim anderhalve maand veroorzaakt. Eerst op het einde van Januari

1911 konden de waarnemingen hervat woorden en, met het oog op

den gevorderden tijd, scheen het nu het beste dat zij verder alleen

door den Heer Salim zouden uitgevoerd worden.

Daulv zij den ijver en toewijding toen door hem betoond, gelukte
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het in het tijdvak van 25 Januari tot 23 Maart 1911 de ondernomen

waarneniingsreeksen tot een zeer bevi-edigend einde te brengen. Gedu-

rende dien tijd werden drie reizen naar Mekka ondernomen, en vóór

de eerste rei^i en na de 1^ 2' en 3' werden te Djeddah de standen

der uurwerken op 23 avonden bepaald, terwijl gedurende de drie

reizen te Mekka 14 tijdsbepalingen gelukten. Daarnevens werd op 10

avonden de breedte van Mekka en op 13 avonden die van Djeddah

bepaald, terwijl voor laatstgenoemde plaats ook reeds 7 breedtebe-

palingen door ons beiden in 1910 Nov.—Dee. uitgevoerd waren.

Eindelijk laat eene reis van Mekka naar Djeddah door den Heer

Salim te Noet uitgevoerd met bepaling \'an afstanden en richtingen

toe den weg tusschen beide plaatsen in teekening te brengen.

Onze waarnemingen werden zooveel mogelijk reeds dadelijk door

ons zelven voorloopig berekend, ook als doorloopende controle op

onze instrumenten. Natuurlijk echter kon de detinitie\e, zoo nauw-

keurig mogelijke berekening en de stelselmatige afleiding en bewerking

der uitkomsten eerst later na mijn terugkeer in Nederland uitge-

voerd worden. Dit is toen geschied op de sterren^vacht te Leiden

onder de leiding van Prof v. d. Sande Bakhuyzen, die daarbij de l)este

wijzen van combinatie dei- waarnemingen onderzocht. De omvang-

rijke berekeningen zelven zijn voor het overgroote deel uitgevoerd

door den Heer H. W. Hamersma Oud Opperstuurman der K. Neder-

landsche Marine.

Op deze wijze zijn voor de plaatsbepaling van Mekka uitkomsten

bereikt, die zeker, hetgeen tot nu toe daaromtrent bekend was, aan-

merkelijk in nauwkeurigheid overtreffen, en dit geeft mij de vrijheid

eene inededeeling hierover aan de K. Akademie van Wetenschappen

aan te bieden.

II. lasinimenten. Waarnemingsstations.

Het instrument, waarmede onze waarnemingen \erricht werden,

was het kleine universaalinstrument Pistor en Martins No. 905 toe-

behoorende aan de Technische Hoogeschool te Delft, dat mij door de

welwillendheid van den Hoogleeraar H. J. Heüvelink in bruikleen

werd gegeven. Hetzelfde instrument was vroeger door den Kapitein-

Luitenant ter zee S. P. L'Honoré Nabeh gebruikt bij zijne waar-

nemingen voor de bepaling der grensscheiding tusschen de republiek

Liberia en het Fransche Congogebied.

Het instrument heeft een rechten kijker aan het uiteinde der as,

terwijl, om ook bij kleine zenitsafstanden te kunnen waarnemen, een

reflecteerend prisma voor het oculair gebracht wordt. De cirkels
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worden afgelezen mot noniën, de niiddcllijn van den vertikalen cirkel

bedraagt J30 mm. en die van het objectief 28 mm., terwijl de deel-

waarde van het alhidadenivean circa 8" bedraagt. Tijdens mijn eerste

verblijf te Leiden was het dradennet beschadigd. Er zijn toen alleen

twee horizontale draden ges[)annen op een onderlingen afstand van

nagenoeg 6'.

Een oogenblik is er nog over gedacht inplaats van dit instrument het

kleine universaalinstrnment van de sterrenwacht te Leiden te gebruiken,

dat nagenoeg dezelfde afmetingen bezit, doch met niikroskopen afgelezen

wordt. De overweging evenwel, dat het in het vochlig-warme klimaat

\ an Djeddah gewenscht is zoo weinig mogelijk van spindraden, vooral

van bewegelijke spindraden gebruik te maken, deed daarvan afzieji.

Bij de keuze der te gebruiken uurwerken moest vooral gelet wor-

den op de eigenaardige omstandigheden die zich bij het tra,ject

Djeddah—Mekka \oordoen. Het transport geschiedt per kameel en

schokken zijn daarbij niet geheel te vermijden. Buitendien is de weg

ver van \eilig ; bijna ieder jaar wordt er een karavaan door Bedoui-

nen aangevallen en geplunderd, en daarom vooral is het gewenscht

zoo min mogelijk bijzondere de aandacht trekkende kisten mede te

nemen, en is het onmogelijk die te voet te vervoeren. Bij eene bespre-

king nu met Prof. v. d. Sande Bakhuyzen en met den Heer Adviseur-

Verificateur van 's Rijks zeeinstrumenten M. C. F. J. Cosyn vestigde de

laatste onze aandacht op de zakchronometers van Lekoy, de zoogenaamde

chronomètres-torpilleurs, die ook door den Heer Xaber bij zijne

bovengenoemde waarnemingen gebruikt waren en daarbij uitstekend

voldaan hadden (zie zijne mededeeling in ^Jar^neblad ^aarg. 24, all. 1),

terwijl ook bij het onderzoek op het Yeriticatiebnreau hunne gangen

zich steeds zeer regelmatig getoond hadden.

Door de gunstige beschikking van Z.Exe. den Minister van Marine

zijn mij toen 6 dezer horloges in bruikleen afgestaan, terwijl het

Departement xan Binnenlandsche Zaken de risico aan hun transport

naar en in den Hedjaz verbonden op zich nam. Aan Hunne Excel-

lentiën zij ook hier mijn eerbiedige dank gebracht.

Voor het transport van zulk een zestal horloges was indertijd

door den Heer Xaber een houten kastje met zes vakjes ingericht,

dat op zijne beurt weder verpakt werd in eene leeren tasch, die als

randsel kon gedragen worden. Van deze kast en randsel hebben ook

wij ons kunnen bedienen, en op deze wijze de horloges vervoerende,

kon men vrij zeker zijn dat hunne gangen niet zouden gestoord

worden.

Op hunne zeer zachte tikken '5 per sec.) kon echter niet direct

worden waargejiomen en daartoe ontving ik van de Leidsche ster-
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renwacht te leen een doos-cluononieter van Cummins. Boven deelde

ik echter reeds mede dat deze chronometer in No\ember 1910 onklaar

is geworden. Prof. Bakhuyzen heeft mij daarop zoo spoedig doenlijk

een anderen chronometer van Dent toegezonden, en met dezen is

dns de groote meerderheid onzer waarnemingen verricht.

Eindelijk omvatte mijne nitriisling nog een aneroide-barometer

gemerkt: Holosteric 7225 met thermometer, een lossen thermometer

voor de bnitentemperatnnr en eene Schmalkalder boussole. Als

correctie van den barometer werd te Leiden door vergelijking met

den normaal-barometer van de sterrenwacht gevonden in J909 Dec.

— 1"^'".5 en in 1911 xA.ug. — 2""\8. Eene afhankelijkheid van den

absoluten barometerstand was niet merkbaar, en ik heb bij mijne

waarnemingen overal als correctie — 2^1^'" aangebracht. Als correcties

van den lossen thermometer en van dien bij den barometer vond ik

resp. — 0°.5 en -|- 1°.0, welke coi-recties steeds aangebracht zijn.

De keuze eener goede standplaats voor het nniversaalinstrnment

te Djeddah le\erde aanvankelijk moeilijkheid op. Buiten konden de

waarnemingen niet verricht worden, omdat zulks dadelijk in het oog zou

zijn gevallen en wij dan stellig door de bevolking zouden gemolesteerd

zijn, terwijl zonder twijfel ook moeilijkheden met de Turksche auto-

riteiten zouden zijn ontstaan. Eene vrij groote ommuurde ruimte

nevens het consulaat, waaiop ik aanvankelijk het oog liet vallen,

bleek onbruikbaar, daar het uitzicht naar den westkant te veel door

het consulaatgebouw onderschept werd.

Zoo bleef er dan niets anders over dan eene plaats te zoeken op

het dak van het consulaat. Dit scheen gemakkelijk ; als overal was

ook hier een pldt dak aanwezig, dat voldoende ruimte bood. Zulk

een dak rust echter op vrij dunne balken, waarover matten zijn

gelegd, die bedekt zijn met een laag cement, zoodat het geheel op

en neer beweegt, wanneer men er over loopt. Toch gelukte het

mij ten slotte eene behoorlijk vaste opstelling te verkrijgen, door nabij

een hoekpunt van het dak over twee elkaar kruisende muren, die

eenige decimeters boven het dak uitstaken, twee stevige balken te

leggen, die werden vastgemetseld, en waarover twee dunne balkjes

werden gelegd en vastgespijkerd, waarop dan de drievoet van het

instrument eene plaats Ivon vinden.

Een en ander wordt veraanschouwelijkt op de bijgevoegde plaat.

Zooals men daar ziet, werd de drievoet Aerzwaard door een groot

steenblok, en zorgden wij er voor ons buiten aanraking met de

steunbalken te houden, al moesten wij daartoe ook bij sommige

kijkerstanden vrij ongemakkelijke houdingen aannemen. Wij raakten

daaraan echter spoedig gewend en het doel bleek volkomen bereikt.
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Wij koiKlcii 1111 zelfs shunptMitl om het iiistiiimeiil liceii l(»u{)oii, zonder

dat de bel \an het niveau de minste beweging vertoonde. Later

heeft de Heer Sai-im te Mekka oyt geheel dezelfde wijze zijne stand-

plaats ingericht op het dak van eene aldaar door mij gehuurde woning.

Het eenige, wat nu nog somtijds een aangenaam en rustig werken

in den weg stond, was gedrnisch in onze nabijheid. Zoo had regel-

matig eiken avond omstreeks 8 uur te Djeddah eene muziekuitvoe-

ring van het Turksche garnizoen plaats en nog storender was het

gedrnisch, wanneer in de woning van mijn buurman, zooals vaak

's avonds geschiedde, eene ijsmachiue in werking wei-d gezet, die

juist nagenoeg twee slagen in de secunde maakte. Er bleef dan niet

anders over dan wachten tot de rust terugkeerde, al werden daar-

door soms sterren verloren.

In ons programma was ook opgenomen het, zoo mogelijk op eiken

waarnemingsavond, bepalen \ au het zenitpunt van het instrument op

een aardsch signaal, ten einde eene doorloopende controle te ver-

krijgen op de onderlinge vastheid der instrumentdeelen, en anderer-

zijds de herleiding der waarnemingen te vergemakkelijken en eventueel

begane vergissingen, bijv. in de aflezing van volle graden of in de

gebruikte ster, onmiddellijk op het spoor te komen. Te Djeddah

gebruikten wij als signaal een lantaarn met rond gaatje, die op het

dak \ an het op voldoenden afstand gelegen Fransche consulaat werd

geplaatst, en te ^Mekka werd gebruik gemaakt van eene zwarte vlek

in den muur van een wachtpost, gelegen op den Djebel Aboe Qobeis,

een heuvel in de onmiddellijke nabijheid der stad.

3. Waarde der yiveaudeelen. Zenitpunt van het Instrument.

De verdeeling van het aUiidadeni\eau loopt zóó, dat, als de aflezing

der bel te laag is, de aflezing der noniën moet vergroot worden.

De waarde der deelen werd een aantal malen gemeten door ver-

plaatsing der alhidade bij vastgekleniden cirkel.

In 1909 Oct. gaven Ji bepalingen op 9 dagen 1 d = 7".85 ± 0".20

in J9I0 Oct.—1911 Maart 15 bepalingen op

12 dagen J d = 8".91 ± 0".19

terwijl uit alle bepalingen samen zou volgen 1 d = 8".46 ± O''.17

Zal het nu het best zijn voor onze waarnemingen als deelwaarde

8".91 of 8".46 te gebruiken? Terwijl bij de berekeningen 8".7

gebruikt was, scheen er geen reden te zijn, daarvan af te wijken.

De invloed van eene fout in de deelwaarde op onze eindresultaten

is ook niet groot. Eene verandering der aangenomen deelwaarde met
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O".5 zon de uitkomsten voor de' breedte van Mekka en van Djeddali

met minder dan 0".2 veranderen.

Het zenitpunt werd met weinige uitzonderingen op iederen waar-

nemingsavond bepaald en wel telkens voor ieder der beide horizontale

draden. In de volgende tabel zijn samengesteld de middentallen van

beide uitkomsten, benevens hunne verschillen, d. i. de onderlinge

ZENITPUNT OP HET SIGNAAL BEPAALD.

Gemiddeld
zenitpunt

Draads-
afstand

Gemiddeld
zenitpunt

Draads-
afstand

Waarnemingen 1910

SCHELTEMA

Nov. 18

„ 23

„ 25

„ 28

„ 30

Midden

90oi2'20"0

8.1

7.2

16.7

15.8

90^12 11 '9

5'13"7

56.9
51.3
56.4
53.9

5'54"6

Salim

Nov. 24

„ 26

„ 29

Midden

90M1'52'2
69.9
54.1

90^12 2

518'1
41.2
39.6

5 40 '4

Waarnemingen 1911

Ie periode Djeddah

Jan.

Febr.

23
25
26
28
30
31

1

3
6
7

8
12

Midden

90^11'53"7

60.2
47.3
58.0
57.8
55.8
52.0
60.2
57.1

54.2
48.5
56.8

9001155"!

5'44"4

54.6
50.0
49.7
48.1

39.4
50.9
53.8
48.6
34.4
46.8
51.0

5' 47 "6

2e periode Mekka

Febr. 15

„ 16

Midden

90oi2'10'2

17.0

90M213"6

5'52'5

61.4

5 57 O

3e
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afstand der draden. Tevens zijn voor elke periode toegevoegd de

middentallen der dagiiilkonisten ; daarbij zijn Nov. 18 en 24, wier

uitkomsten afwijken, buiten rekening gelaten.

Uit deze samenstelling blijkt dat in elke periode de zenitpunteu, op

de verschillende avonden bepaald, meestal bevredigend met elkander

overeenstemmen, doch dat na elke reis de zenitaflezing een weinig

grooter is gevonden, terwijl zij na de laatste terugreis nit Mekka

met een aanzienlijk bedrag, circa 4'.5 is toegenomen, waarschijn-

lijk door verplaatsing van de niveaubuis ten opzichte der alliidadi'.

In den draadsafstand schijnen eenige schommelingen voor te komen,

terwijl in 1910 Nov. twee uitkomsten steik afwijken.

4. Bepallmj der (jeograpliische breedte van Djeddah en van Mekka.

Overgaande tot de eigenlijke Avaarnemingen, wil ik nu het eerst

de breedtebepaliugen te Djeddah en te Mekka verricht en de daaruit

afgeleide uitkomsten mededeelen. Natuurlijk is voor hare hei'leiding

de kennis der standen \au den waarnemingschronometer noodig,

evenals trouwens voor de herleiding der tijdsbepalingen de kennis

der breedte. Het scheen echter regelmatiger de uitkomsten der tijds-

bepalingen eerst in de \olgende paragraaf te bespreken.

Op weinge uitzonderingen na berusten alle breedtebepalingen op

de waarneming van eene noord- en eene zuidster, ieder in de beide

standen van het instrument, en wel zoo dat telkens twee instellingen

werden gedaan, een op ieder der beide horizontale dradeii. Telkens

w^erd v(:)ór en na de atlezing der noniën het ni\eau afgelezen.

De Avaarnemingen werden herleid met het zenitpunt \oor den ge-

bruikten draad, zooals het op den dag zelf op het signaal bepaald

was. In de zeer zeldzame gevallen dat dit niet geschied was is het

uit de bepalingen van omliggende dagen afgeleid.

Er is steeds getracht de beide sterren voor één avond zoo uit te

kiezen dat hare absolute zenilsafstanden niet te groot en nagenoeg

aan elkander gelijk waren, o[)dat uit het resultaat van eiken avond

de buiging van het instrunient en de verdeelingsfouten van den

cirkel reeds nagenoeg geëlimiiieerd zouden worden. Dit is vrij goed

bereikt. Wij vinden n.1.

:

Z Zxd— Zzd Midd. (Zxa—Zzd)

Djeddah l'' reeks 37° tot 56° — 3° tot +4° — 1°.5

„ 2- „ 10 „ 40 -4 „ +2 —0.4
Mekka 23 „ 44 _ 7 „ + 2 — 2 .0

terwijl slechts op één avond de absolute zenitsafstand grooter dan

45° geweest is.
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De bij de waarnemiiigeii \aii 1910 en 1911 gebruikte clironoraeters

van CuM.AiTNs en van Drnt Avaren beide geregeld naar middelbaren

tijd en huime aflezingen moesten dus, na gecorrigeerd te zijn, nog

op sterretijd herleid worden, waarbij acht geslagen is op het verloop

van den steri-etijd op middelbaren middag met liet lengteverschil.

De waarnemingen waren meest altijd vrij symmetrisch ten opzichte

van den meridiaan gerangscljikt. De herleiding op den meridiaan

geschiedde met behulp van de tafels van Albrecht; de term afhankelijk

\an sin "^ / is steeds in rekening gebracht, als hij O".05 overtrof.

De sterplaatsen werden aan de Kautical Almanac ontleend, terwijl

als refractie de BESSP^L'sche werd gebruikt.

Hieronder deel ik nu \'ooreerst als voorbeeld uitvoerig de waar-

nemingen van één avond mede, waartoe ik dien van 1911 Februari

25 te Mekka kies.

De opgegeven temperaturen en barometerstanden zijn reeds voor

de fouten der instrumenten verbeterd. De niveaustanden berusten

telkens op het midden van de bijna altijd goed overeenstemmende

aflezingen \óor en na die der noniën verricht. Zij stellen de afwij-

kingen voor van den stand der bel van het midden der \'erdeeling,

waarbij het teeken positief is genomen, wanneer de belaflezing te

laag was en dus de noniusaflezing moest vergroot worden.

In de tabel zelve bevat de 3'^*^ kolom telkens eerst den chrono-

metertijd der instelling, daarna den daaruit afgeleiden nurhoek, de

4e na elkander de aflezingen der beide noniën, de 5e het gebruikte

zenitpunt. De overige kolommen hebben geene nadere verklaring

noodig. Tenslotte zijn de eindresultaten voor de breedte opgegeven,

zooals zij uit de waarnemingen van dezen avond volgen.

Breedtebepaling.

Mekka, 1911 Februari 25.

Noordster _« Aurigae Z 24°29'.

Zuidster
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""'"''^ Pl-tsbepalin, van Me..a en DJeOdah uit,e.

^

^

Verslagen der Afdeeling Natuark. Dl. XXI. A». 1912/13.





63

ster



64

UITKOMSTEN DER BREEDTEBEPALINGEN TE DJEDDAH.

Noord Ster Zuid Ster
Noord + Zuid

K. L. K. R. Midden' K. L. ' K. R. Midden

Eerste Reeks

1910 2F29' 21-29 21°

Nov. 18 Sch 16 '1 32 "9 29 24 5

23 » 17.8 18.8

24 Sa 21 .6 — 1 .0 10 .3

25 Sch 29.8 —2.0 13.9

26 Sa 15.1 33.3 24.2

29 » 27.1 3.0 15.0

30 Sch 5.4 7.2 6.3

Dec. 1 Sa 21 .1 — 0.5 10.3

2F29' 21C29' 21°

8^3 12 7 -29 105

22.6
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UITKOMSTEN DER BREEDTEBEPALINGEN TE MEKKA.



66

dlpc

terwijl :

-s=-#-')^
In een voor korten tijd \erschenen verhandeling ^) heb ik laten

zien, Jioe een aantal hijzondei heden der dampdruklijnen uit deze

vergelijkingen volgen. Sedert hebben de onderzoekingen van den

Heer Katz -) en de uitkomsten medegedeeld in de verhandeling van

den Heer Timmermans en mij ' mijn aandacht gevestigd op eenige

andere conclusies uit de t.a.p. afgeleide formules, speciaal met be-

trekking op stelsels, waar\an de componenten sterk in dampdruk

verschillen. Ik zal mij daarmede in de volgende bladzijden bezig

houden.

Vooraf breng ik de formules, die wij noodig zullen hebben in

herinnering. Een />,,r,-lijn zal bij toeneming van a\ stijgen of dalen,

dpc
al naar mate — positief of negatief is. Noemen wij de stof met de

dx

grootste waarde van h de tweede component (.i'= l), en stellen wij:

dan wordt

:

De vraag of de 2^,,i\-lijn aan den rand hol of bol naar beneden

d^lpc d'-p
IS, hangt af xan het teeken \an , en wel zal hetzelfde

d.v'- d,v ^

'

teeken hebben als ^
bij een van den rand af stijgende lijn, of

d.v"

als zij dalend is, zoolang 'V^^'/^'i\ resp. 1— 2>è(l—
'"i)- Wordt

''"a^CVs'^'i lesp. 1— t^<C\'a(l— '*'i)
c^^^i^ is '^le dampdruklijn bol als

d-lpc
. dHpc——- negatief is en liol als positief is. Ook de labiliteit of stabi-

liteit der vloeistofphasen hangt af van deze grootheid. Immers we

1) Zschr. f pliys. Ch. 75 p. 527.

-) Deze Verslagen Xov. 1910.

^) Deze Veislaseii Jan. 1911.
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zijn op de grens dei' stabiliteit als:

dHp,

dHp,
Overal waar —

-^ positief is, zijn we dus zeker in 'l stabiele gebied
;

dHpc
heeft -—- daarentegen een groote negatieve waarde, dan zullen wij

(bij niet al te kleine waarde van .i'(i

—

x)) in het labiele gebied zijn,

d.w.z. er zal ontmenging optreden. Uitgedrukt in de zooeven ge-

detinieerde grootheden vinden we voor de gezochte waarde aan de

beide i-anden :

rdHpc\ f \ d^' }

dx
_|-4//._4P/[;ï-^8/+'"2P—2—2—

(3)

I

-
({dHp\ f dx' 2 l

d'h

U W 2 ^
H hS^i'H 2-2— .... U\^ k k' ^ ^ k' b,

^^

Tot een verrassende uitkomst geraken wij nu als wij deze formule

toepassen op stelsels wier moleculen sterk in grootte verschillen. Zij

bijv. b., =r 100 h^, dan wordt volgens de bekende formnle van Lorentz

y-' = 22.4; (7 = 21,4 A = 0.776. Onderstellen wij verder /c- =: 20,

zoodat Tk^= 4:Ti,^, p/,^^= -~- p/,^, en m^ = --mi, dan worden verg.
J5 4

(1) en (2)

ilf] — -^ (yt/ -22.4) + 2 (A-;—43.8) .... (la)
dxJjc=Q Wj

Voor de w^aarde van /, die (
—— ) nnl maakt, vinden wij dus

V dx Jx=Q
/=1.04 voor een temperatuur m^=^\ en de onderstelling ƒ =: 7

;

f dlpc \
voor kleinere waarden van / is bij deze temperatuur j I dan

V dx J:c=o

5*

C
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positief, \oor grootere neg-atief. Verg. (2rr) toont verder, dat voor

waarden \an / <^ -A de ;>,.r-lijn bij de tweede eomponente dalend

dp
eindigt. Voor /=1.05 heeft dns — aan beide kanten hetzelfde teeken.^" ^^- - V ^,

Maar daar tiisschen zal een ontmenggebied voorkomen. Immers met

de genoemde waarden gaat \erg. (3) over in :

'drlpc =^_ 14 14525— 3504
/j -I-

80/— IGOO/^ + 4237 . (3a)

Met een waarde van / in de nabijheid van 1 wordt het liidier lid

van de orde 10~^; de kromme is dns in den aanvang hol naar

beneden, maar reeds voor een waarde \an .v \an de orde O.ÜOOl

zijn labiele toestanden bereikt. Daarentegen gaat \ ei-g. (4) over in :

'dHp — _ 56
I

— 0.507
-I- 0.1104 /| -} 0.2 / — 0.01 P + 0.581 (4a)

dx"" Jj~\

en deze waarde wordt dus (met / ongeveer 1) \an de orde + 20.

Aan den rechter kant zal dus de />,A'-lijn bol naar beneden ziju en

men zal zich zeer ver van den rand moeten verwijderen \oor dat

men een ont mengingsgebied bereikt.

Stellen wij in plaats vau ^„=rlOO(^, eens //. ^1000^, dan krijgen

wij de vergelijkingen

:

—^^nr -^(/:/—l 66) H^ 2 (yl-/ — 331) ........ (U)
dx Jx^Q Wj

/^LJ!ü
)
— _Z(217800 4-2A--^—1324a-)4 4//,--4PF-t-2F-h215000. {U)

V dx^ Jx^Q "il

^ * -- — — 0.-15 + — + 2.67— + 4 4—

H

L 0.89. 46)

en onderstellen wij thans k = 63, zoodat weer J"/..^= 4 J'^., dan

blijven al onze conclusies doorgaan en de bijzondei'heden, waarop wij

wezen (onoplosbaarheid aan den kant van het kleine molecuul enz.)

worden nog veel sterker sceaccentueei-d. En ook waarden van — aan-
b,

merkelijk geringer dan 100 leveren nog dezelfde uitkomsten.

Resu meeren wij ze dan moeten wij zeggen, dat voor de beschouwde

stelsels bij een waarde van omstreeks I=zl de p,,j'i-lijn aan den kant

van het kleine molecuul zwak stijgend hol nnar beneden begint, dat

echter reeds bij uirerst geringe concentratie een ontmengingsgebied

bereikt woidt, dat zeei- asymmetrisch in de linker helft der figuur is

gelegen, en dat de />,.;'j-lijn na dit ontmengingsgebied te hebben ver-
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laten steeds dalende en ten slotte hol naai- heneden de lijn vooi* de

tweede coniponente bereikt.

§ '2. De experimenteele uitkomsten van den Heer Katz.

Nu is het merkwaardige, dat dit verloop, geheel overeenkomt mut

dat van de danipdruklijnen door den Heer Katz he[)aald voor de

meerderheid der opzwelbare lichamen, de beperkt opzwelhare. Ook

hier vindt men aan den waterkant een niterst klein (meestal zelfs

experimenteel niet te bepalen) lijntje voor de Ojjlossing der opzwel-

bare stof in water, en aan den anderen kant \an dit zeer asymmetrisch

gelegen ontmenggebied juist eene dergelijke lijn als zooeven beschreven.

Ongetwijfeld mag men nu uit deze overeenkomst niet concludeeren,

dat de stoifen, waarop de tiguren van den heer Katz betrekking

hebben voldoen aan alle eisclien, die wij moesten stellen om tot onze

conclusies te kunnen komen ; de wet der overeenstemmende toe-

standen toe te passen op caseine of haemoglobine moet zeker reeds

een zeer stoute generalisatie genoemd worden, nog afgezien van de

andere onderstellingen, die aan onze formules ten grondslag strekken.

Toch achtte ik de overeenkomst treffend genoeg om een nader onder-

zoek te wettigen ter beantwoording der vraag, in hoeverre de door

den heer Katz gevonden experimenteele bijzonderheden zich zouden

laten verwachten op grond der meest eenvoudige theorie bij een

mengsel van cwee volkomen normale componenten, wanneer de \er-

houding der molecuulgrootten '-/è^ zeer groot wordt. De heer Katz

was zoo vriendelijk de resultaten zijner metingen als volgt voor mij

samen te vatten :

1°, Zet men de waterdampspanning van het opzwelbare lichaam

als functie van de molenbreuk uit {p, ,??-kromme van van der Waals)

dan krijgt men een lijn, die (verg. fig. 1 die de lijn voor inuline

op schaal geteekend weergeeft ^V)

:

a. bij alle niet zeer kleine waarden \an .c (zuiver water) ligt

onder de waarde die de dampspanning hebben zou als bij alle concen-

traties de wet van van 't Hoff p = p^ (1 — .i) gold.

b. bij .e nagenoeg 1 bijna horizontaal begint en pas \ oor bij

x =z
'/s

sterk begint te stijgen.

c. bij .r nagenoeg 1 de bolle zijde naar onderen keert, daarna

(bij kleinere dj een buigpunt krijgt om bij zeer kleine waarde van

X de holle zijde naar onderen te wenden.

1) In deze figuur van den Heer Katz is echter de component met het kleine

molecuul (water) rechts gedacht, terwijl in den tekst waar het niet uitdrukkelijk

anders gezegd wordt, aangenomen is, dat de molecuulg'-ootte van links naar rechts

toeneemt.
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PIP, 1.00
X-a.

0.90

0.80

0.70 -

0.60

0.50 -

0.40

0.30 -

0.20

0.10

0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10

d. bij zeer kleine x een zeer excentrisch gelege]» ontmenggebied

vertoont, zóó excentrisch als tot nu toe nergens elders is waargenomen.

Vi'ijwel zuiver water, .i'i=0.00001, coëxisteert met .r=0.002 of 0.006.

Als voorbeeld diene de lijn voor caseïne (eiwit) en innline (polysac-

charide). Voor beide stoffen zijn bij al deze berekeningen de minimnm-
moleculairgewichten aangenomen (caseïne := 4000, muline := 1800).

Neemt men hoogere getallen dan worden alle boxengenoemde eigen-

schappen nog sterker uitgesproken.

InuUne Caseïne

X

0.007
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.f Pip,

0.041* 0.853

0.049 0.788

0.063 0.596

0.079 0.410

O.JOO 0.176

0.125 0.022

0.45 0.01

2". De meiigwiirinte (warmleontwikkeling als 1 gr. drogo stof

i gr. water opneemt) is stark positief en wordt fraai voorgesteld

door een hyperbool

Ai
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§ 3. De intecjraalbetrekking der (hmqxlrukUjn. Beginnen wij ons

onderzoek met de dampdriiklijnen. Um te onderzoeken of zij ook

ten opzichte van de in § 1 nog niet behandelde eigenaardigheden

met de expei-imenteel bepaalde overeenstemmen, is het gemakkelijker

in stede van de daar gebrnikte differentiaalbetrekking de integraal-

betrekking tusschen p en ,ï te gebrniken. Wij vinden daarvoor ^), als

de dampdrnk van de tweede component \'erwaarloosd mag worden,

wat hier zeker het geval is

dlogpc— Vogih ~ yog pc— x ^^

p = Pi (1 — •'^) ^ '

" ' =Pi (1 — '^O y

Overal dus waar de exponent van e positiefis ligt de dampdruklijn

beneden de rechte die den dampdruk zou voorstellen als de wet van van

't HoFF bij alle concentraties gold. Waar die exponent negatief is ligt de

werl\^elijke dampdruk beneden die rechte. Passen wij nu de formule van

VAN DER Waals voor p,. toe, en nemen wij als boven aan 6;, = 100 ^i,

èj3 = 22,4 bi, «2 = 100 a^, r/j^ = 20 a^ dan wordt : y = 10"^ voor

.7' =: 0.5 en y = 0.25 voor ,;; = 0.2. Wij vinden dus inderdaad het-

zelfde verloop als sub a, b en c aangegeven '). Maar het ontmeng-

gehied is bij deze onderstellingen niet zóó smal als in cl wordt

geëischt. Immers met .i' = 0.1 wordt y = 2.5 en daar voor absoluut

stabiele toestanden de dampdruk in het mengsel niet grooter kan zijn

dan de som der dampdrukken der componenten ') moeten wij ons

hier reeds in het ontmenggebied bevinden.

Neemt men echter a^ = 1000 a^ en a.^^ = 25 a^, dan wordt y = 0.1

voor .1' =z 0.1 en ij = 1.22 voor .i' =r= 0.01. Is — nog grooter dan 100,

dan kan men zelfs nog veel smaller ontmenggebieden \-inden. Zoo is

bijv. met — = 1000 en het daarbij behoorende — = 166, terwijl

«2 = 10000 a^ en a^„ = 105 a^ wordt gesteld y = 0.95 voor ,v = 0.01.

ij Zie het eerstdaags verschijnende tweede deel van hel Lehrbuch dea Thermo-

dynamik p. 178.

-) Dat een buigpuut optreden moet volgt uil het feit dat de dampdruklijn eerst

bol naar beueden is, en daarna in hel ontmenggebied hol naar beneden, daar ze

daar een maximum bezit. Er laat zich echter geen algemeene regel afleiden of dit

buigpunt nog in het absoluut stabiele, dan wel in het metastabiele gebied zal liggen.

Bij de zeer geringe breedte der plooi echter, die doet verwachten, dat men op de

grens der ontmenging reeds vlak bij het maximum der dampdruklijn is, mag men
het wel als uiterst waarschijnlijk beschouwen, dat het buigpunt nog in het abso-

luut stabiele gebied valt.

3) Verg. de noot p. 80.
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Dat er echter nog een onimenggehicd bestaat blijkt uil de waarde

y = 1^04 voor a' = 0:001. Neemt men a,.^ nog iets grooter dan ver-

dwijnt hel ontmengingsgebied.

Wij komen aanstonds op deze uitkomsten terug, kunnen echter

nu reeds constateeren, dat met behoorlijke waarden van a^.^ en e/,

indei'daad dampdruklijnen verkregen worden die in type volkomen

met de experimejiteel bepaalde overeenstemmen. Het verdient daarbij

de aandacht, dat deze uitkomst in de allereerste plaats het gevolg is

van de gi-oote waarde, die — volgens onze onderstellingen (groote

waarde van — en geldigheid der formule van Lorentz voor h^^)

krijgt. Neemt men, zooals bij kleine waarden van — vaak geoor-

loofd is, /j als lineaire functie van x aan, dan blijft er van deze

resultaten niets over. Immers de verkregen dampdruklijnen zijn er

door gekenmerkt, dat fi".i voor waarden van ,v nabij 1 sterk positief

is, wat tot de sterk bolle p.c-ïiin \'oert, terwijl nabij x = O {i"x sterk

negatief is, welke omstandigheid tot het ontmenggebied aanleiding-

geeft. Neemt men echter b als lineair van x afhankelijk aan, dan

wordt teeken verandering \'an (x\^ onmogelijk ^). Deze grootheid moet

over de geheele breedte der figuur hetzelfde teeken hebben ; wij kun-

nen dan ontmenging hebben bij negatieve waarde van lï'x, maar dan

eindigt de dampdruklijn aan de zijde der geringe dampdrukken ook

hol naar onderen. Daarmede gaat dan gepaard dat het ontmengings-

gebied zich over de geheele breedte der tiguur uitstrekt gelijk in het

geval kwik-water. Als de dampdruklijn echter bol naar onderen

eindigt aan de zijde van de kleine dampdrukken moet ii'^ positief

zijn en dan is ontmenging onmogelijk. En dit geldt welke waarden

men ook voor a.^ en «i.^ moge kiezen. Alleen bij zeer groote waarden \an

d'0— gelijk zij uit de formule van Lorentz volgen voor groote waarden
dtV^

van — ka/l een ontmengingsgebied optreden in een aan de andere

zijde bolle //ivlijn. 0/ dit ontmengingsgebied dan optreedt en

hoe breed het zal zijn, zal van de as met name van de verhouding

a. .— afhangen. We hebben dit reeds in het voorgaande gezien en

zullen in het volgende bevestigd vinden, dat slechts een zeer kleine

verandering dezer grootheid noodig is om een mengsel met een

1) Gout. II, p. 152.
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uiterst snuil oiitinengingsgebied aan de waterzijde te doen overgaan

in een systeem dat over de geheele breedte mengbaar is. Dit komt

overeen met de oi)merking van den Heer Katz : „beperkte of

onbeperkte mengbaarheid scliijnt van kleine factoren te kunnen

afhangen, daar nauwverwante stotfen tot de verschillende typen kunnen

behoorcn". Natuurlijk zou het geheel voorbarig zijn, nu wij ook

bij de best bekende systemen nog geheel in 't duister verkeeren

omtrent de oorzaken die de waarde der grootheid — beheerschen,
«1

een oordeel te willen uitspreken over de vraag waarom bij sommige

systemen de Avaarde juist zoo is dat er een zeer smal ontmengings-

gebied verschijnt, terwijl bij andere volledige mengbaarheid bestaat.

Nog geheel afgezien van het feit, dat uit het bovenstaande en het

volgende wel volgt dat de door den Heer Katz gevonden experi-

menteele eigenaardigheden alle zullen kunnen optreden bij volkomen

normale stoffen, maar omgekeerd natuurlijk geenszins volgt dat er

bij de door hem onderzochte stelsels niet nog allerlei andere omstandig-

heden kunnen optreden, die op het algemeene karakter der lijnen weinig,

op de numerieke waarden der te berekenen grootheden zeer aanzienlijken

invloed zouden kunnen hebben. Om die reden heb ik mij er dan

ook overal van onthouden pogingen te doen om numerieke waarden

van a's of ^'s te vinden en heb ik mij tot het algemeene beloop

der onderzochte lijnen beperkt.

§ 4. De volamecontracüe. Wij komen in het vervolg nog op de

dam[)druklijnen terug, maar om een reden die spoedig zal blijken,

wenden wij ons voorloopig tot de volumecontractie. Volgens den

Heer Katz laat deze zich voorstellen door een hyperbool

ai

~
b-\-i

waarin c de contractie in cm^ is als 1 gr. droge stof / gr. water op-

neemt. Wat leert de theorie der normale mengels omtrent deze

grootheid ? Mogen we aannemen, dat de temperatuur zoo laag is

gekozen dat we voor het vloeistofvolume het grensvolume b mogen
zetten, dan wordt de volumevermeerdering Ay bij het mengen van

J/j (1— .f) gr. water en M.^ x gr. droge stof

Lv=:hs— h,{\-.v)—h,x^-x{\~ü:){h,Jrl>,--2'h,,). . (5)

Wij moeten hieruit de betrekking tussci)en c en i opmaken. Nu
volgt, voor gelijke mengverhouding, klaarblijkelijk uit de definities

_ Lv
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Mengt mcii vooi'ls 1 gr. droge stof mei / gr. Wiilcr resp. ^f^ met

M\ i gr., dan staan blijkbaar de aantallen moleculen in de verhou-

ding J :

—- i dus

(0)

1 + '
' '

JA
eii

\— .v = M.

Verg. (5) gaat dus over in

dus inderdaad een hyperbool.

Ook de tweede bovengenoemde eigenaardigheid der c,/-lijnen, dat

de grootheid b in de vergelijking der hyperbool veel kleiner wordt,

dan gewoonlijk het geval is, vinden we hier bevestigd. Immers voor

die grootheid vinden we —

.

De mengwarmte. Reeds de Heer Katz heeft er op gewezen ^), dat

de door hem gevonden hyperbool overeenstemt met een door van

DKR Waals in de Theorie Moleculaire aangegeven formule. Maar

deze is afgeleid in de onderstelling van lineaire afhankelijkheid van

b en X {b^ -\- b^^'2b^.^) en wij zagen reeds dat èn de dampdruklijnen

èn de lijn der volumecontractie, evenzeer als de theorie, in ons geval

deze onderstelling uitsluiten. Nemen wij echter weder de onderstelling

aan, die mede ten grondslag ligt aan de genoemde formule van van

DEK Waals, dat nl. de potentieele energie van een mengsel mag
a t

voorgesteld door ^ dan xinden wij \oor de toename der poten-

tieele energie, of de opgenomen warmtehoeveelheid bij menging van

Ji^'^'gr. droge stof en ^J^{1—-?-) g^'- water

h. ( b^ b, V^.,
bj

)

Tusschen A en de door den heer Katz gebruikte grootheid IV

bestaat weder de betrekking W^ en natuurlijk geldt weer

verg. (6). Het blijft dus dat we \'Oor IT niet een hyperbool krijgen

maar een kromme van hoogere graad dan den t\veeden.

i;
1. c. p. 662. -
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In hoeverre dit een afwijking van de experiinenteele gegevens

noodzakelijk maakt, zullen wij zoo aanstonds nog onderzoeken; eerst

moeten wij nog zien welke conclusie er te trekken valt uit de door

den Heer Katz bepaalde limietverhonding — voor zeer kleine waarden

van i, dus waarden van x, die bijna gelijk 1 zijn. Met zulke waarden

van .V worden nu de met {b.^ -\- b^ — '2b^.j vermenigvuldigde termen

ter rechter zijde overheerschend ; wij vinden dus voor de gezochte

verhouding

^ _^

Als deze uitdrukking nu onafhankelijk van de orde \an grootte

van b.^ moet zijn, moet men besluiten dat in 't algemeen bij toene-

a
mende waarden van b a evenredig met b'^ toeneemt, zoodat — van

dezelfde orde van grootte blijft.

Ook met a evenredig aan b zouden de coëfficiënten — aan elkaar
£i >•

gelijk blijven omdat ze dan alle gelijk nul zouden worden. Deze

onderstelling behoeven wij niet nader te discussieëren, ook omdat

bij alle ons bekende lichamen de kritische temperatuur bij groote

toename van b sterk rijst, terwijl de kritische druk van dezelfde

orde van grootte blijft.

§ 5. Onderdelling, dat — voor de componenten van dezelfde orde
b'

van grootte is\ Daaruit zou men dus moeten besluiten dat wii in § 1 en 3

de toename van a bij zekere toename van b te klein hebben aan-

genomen. En de vraag d.ient nu onderzocht of ook bij de thans

onderstelde sterke toename \an a het boven voor de dampdruklijn

gevondene blijft doorgaan. Ik heb derhalve nog eens met behulp

der bovengenoemde formule het beloop der dampdruklijn nagegaan

thans met de onderstellingen b, — 100 b„ b,, = 22A b,a^ = 10000 a,.

Voor «^^ = 150 vindt men dan het ontmenggebied geheel ver-

dwenen; met cz,., =: 140 daarentegen vindt men ?/=zl.03 bij

.^•z=I0.01. Neen]t men dus x iets hooger dan zal men juist de

vereischte breedte van het ontmenggebied reeds bij —=100 vinden.
b,

De uitkomsten door den Heer Katz sub l^ 3° en 4" vermeld laten

zich dus alle uit onze theorie afleiden.
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Ten slotte blijft dns nog de vi-aau' in hoeverre de uitkomst sub

2o met de liier ontwikkelde meest eenvoudige theorie in strijd is.

Nemen wij het laatstgenoemde voorbeeld ui. b.. = 100 b^, b^, =22.4 b^,

rf._^ =r iOOOO ^?j en ^z^., =: 140 r/^, dau \iuden wij \oor de meng-

warmtc de uitdrukking :

.r(l-A-)
.1= ^ ^(13G 2 + 55G:3.8.r) (la)

bx

Dit is in strijd met de hv{)erbolische lijn ir= , immers deze
Bfi

leidt tot een uitdrukking van {\q\\ vorm

A= ^^

(8)

Voor een beloop van .(' = tot .r = 1 kuinien vergelijkingen van

deze beide typen zeker niet volkomen exact overeenstemmen; het

is echter de Nraag in hoeverre zij van elkaar afwijken binnen het

gebied, waariji de waarnemingen liggen (./ =i 0.1 tot .v = 0.4}.

Berekent men i.u voor ,ïz=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 de waarde der uit-

bx
drukking ^ ;—— en deelt men de uitkomst door de waarde

° 1 36.2 + 5563. B.f

voor .?' =r 0.4 dan vindt men

0.7342, 0.8223, 0.91 lU en l.OOOU

deze waarden klimmen niet lineair op maar zij \erschillen \an de

zuiver lineair opklimmende

0.7336; 0.8223. 0.9110, 0.9997

overal minder dan 17oo terwijl de experimenteele fouten zeker

enkele percenten bedragen. Het is dus duidelijk dat de afwijkingen

die tusschen een formule van het type (7) en het type (8^ bestaan

in het bescli.ouwde gebied \eel te klein zijn om experimenteele

beslissing toe te laten. Wij moeten concludeeren dat een formule

vaii type (7) de experimenteele gegevens even goed weergeeft als

een formide van type (8)^). Verder strekkende conclusies zijn natuur-

lijk uitgesloten, gelijk wij boven reeds 'opmerkten bij onze onbekend-

') Misschien mogen wij nog verder gaan en zeggen dat in hel algemeene geval

een formule als (7) de experimenteele verhoudingen beier weergeeft dan (8). Immers

volgens deze laatste formule moet de totale mengwarmtc TT en ook de differentieele

dJV
mengwarm.te -—

- altijd hetzelfde teeken behouden, terwijl daarentegen bij be-
di

paalde waarden der t/'s en b's volgens foimule (7i een teekenverandering mogelijk

is. En dit nul worden van lielwflk hij een livperbolische formule nooit kan
dl
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heid met juiste numerieke waarden van alle as, //s en zelfs de

moleculairgewichten.

Resumeerende moeten wij dus zeggen dat al/e experimenteel ge-

vonden bijzonderheden juist zoo kunnen opti-eden bij mengsels van

volkomen normale stoffen, die zicii volgens de meest eenvoudige

theorie gedragen.

§ 6. Afivijkiiu/ van de loet van van 't Hoff ook hij uiterste ver-

dunniiui. Met de al of niet aanwezigheid van ontnienging hangt een

andere bijzonderheid samen, waarop het misschien Jiict onwenschelijk

is de aandacht te vestigen. Ik bedoel afwijkijigen van de bekende

dampdrukformule van van 't Hoff, voor uiterste verdunningen

dp

pthv^
= — 1.

intreden, schijnt nu juisl in .sommige gevallen bijv. bij inuline in de werkelijkheid

op te treden, gelijk blijkt uit onderstaand tabelletje

O

0.052

0.095

0.116

0.223

0.293

1.05

W in Cal.

O

11.8

16.7

19.0

22.4 •

23.0

21.8

cal.

20-

lü -

——

T

1 r 1

f
1 1 1 ( (

'

0.50 1.00

Fig. 2.
_

Met deze afwijking van de theoretisch geëischte formule van een hyperbool

hangt het ook samen dat de op p. 71 laatste regel genoemde eigenschap zich wel

voor de volumecontractie maar niet voor de mengwarmte op eenvoudige wijze

laat bewijzen.
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Fis:. 3.

De/c fonniilc, die zich 2:comeliMseli laat

uildnikken door de bepaling-, dat de danij)-

driiklijn ') i)ij haar limietrieliting wijst naar het

overstaande lioekpunt (richting AB in tiguur 3)

wordt als algemeen geldig beschouwd voor

stelsels uier comj)onenten ver in vluchtigheid

uiteenloopen. En inderdaad, wanneer men deze

laatste conditie zoo opvat dat zij beteekent, dat

bij de limiet - = O d. w. z. de verhouding

van de concentratie van de tweede component in den damp eji in

de \loeistof zeer klein is, laat zich deze regel zuiver thermodynamisch

op de bekende wijze voor de limiet volkomen streng afleiden. Zuiver

thermodynamisch, omdat men dan alleen te maken heeft met het

logarithnu.sche deel der thermodynamische functies en van het stelsel

niets verder behoeft te weten. Maar deze definitie van ,,verschil in

vluchtigheid" is niet de eenig mogelijke, en zelfs niet de eenig voor

de hand liggende. Men zou evengoed, misschien zelfs beter, onder

dat begrip kunnen verstaan, dat de eene zuivere component bij een

bepaalde temperatuur een zeei- veel lageren dampdruk heeft dan de

andere. En deze beide definities vallen volstrekt niet altijd samen.

Nemen wij bijv. een stelsel waarvoor de verg. 1—4 gelden. Met de

onderstelling /= 7 en 7/o= 'i^/.i volgt, dat bij een temperatuur van

^/\7\ de grootheid p,/p^ van de orde 10-^^ is. Er schijnt dus inder-

daad wel alle reden te zijn om te zeggen, dat de tweede componente

veel minder vluchtig is dan de eerste. Toch is geenszins lim.

— = ü. Integendeel, stellen wij / = 1, dan volgt uit het bovengezegde,

dat de />i.i'i-lijn stijgend begint, dus d\ > ,i\ ; de tweede componente

is in het begin in den damp rijkelijker \ertegenwoordigd dan in de

vloeistof, en de wet van ^'AN 't Hoff gaat ook \oor de alleruiterste

verdunningen volstrekt niet meer door. Geheel hetzelfde geldt bij

andere waarden van —
. Wij moeten dus de conditie voor de geldig-

heid van den regel van van 't Hoff ook \oor uiterste Nerdunningen

aldus aanvullen, dat de componenten sterk in dampdruk verschillen,

cii (/een ontmenggehied in de nabijheid is. Immers als dit niet het

1) Natuurlijk woidt hier bedoeld de totale dampdruklijn. Voor de partieele

dampdiuklijnen aan de zijde van hun component geldt altijd dat zij met hun

aanvangsricliling naar het overslaande hoekpunt wijzen, gelijk onmiddellijk volgt

uit de dilVerfMiliatie van de verg. op p. lil
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geval ware zou men reeds spoedig- een damp krijgen, waarin de

parfiaaldrnk van de (weede coniponente grooler zon zijn dan de

totaakirnk dier coniponente bij de gekozen temperatuur en dit is voor

absokint stabiele toestanden niet mogelijk '). Waar dus bij sterk

verschil in dampdruk de regel van van 't Hoff niet doorgaat, zal

dit er ten nauwste mede in verband staan, dat reeds bij zeer geringe

concentraties de ^loeistofpkase labiel wordt en ontmenging optreedt.

Wij zullen dus moeten verwachten, dat voor onbeperkt opzwelbare

lichamen de regel van van 't Hoff w^el doorgaat. En daarmede

blijken onze formules in overeenstemming. Zooals wij toch zagen is

bijv. in het geval /;, = 100 i^i en / niet ver van 1, vereischt dat

— niet ver beneden 35 ligt. Dan echter vinden wij voor —

^

ongeveer — 380 en dus lim — \an de orde 10— '^o. Daarentegen

zal de regel van van 't Hoff voor beperkt opzwelbare lichamen wel

kunnen doorgaan, maar dit is volstrekt niet noodzakelijk of zelfs

waarschijnlijk, en met deze omstandigheid zal ongetwijfeld rekening

moeten gehouden worden bij pogingen om het molecnlairgewicht

van deze lichamen uit de eigenschappen hunner oplossingen af te

leiden.

^ 7. Andere systemen met groot verschil in dampdruk der com-

ponenten. Ik heb reeds in een vroeger in deze Verslagen verschenen

mededeeling, in den aanhef dezer verhandeling genoemd, op de

mogelijkheid van zulke afwijkingen van den regel van van 't Hoff

gewezen. Wat daar gezegd is zal door het bovenstaande wel voldoende

*) Wij hebben reeds boven van deze stelling gebruik gemaakt om tot het be-

staan van ontmenging te concludccren. Zij laat zich als volgt bewijzen. Uit de

differentiaalvergelijkingen der beide partieele dampdruklijnen (Gont. II, p. 163) volgt

dat zij alleen een maximum of minimum zullen bezitten op de grenzen van het

stabiele en labiele gebied. Is er dus geen ontmenging dan is de partieele damp-

druklijn van de eerste component altijd dalend, die van de tweede altijd stijgend.

Is er wel een ontmenggebied dan kan natuurlijk de partieele dampdruk van een

component in het maximum belangrijk stijgen

boven de waarde van den minimum component

(zie fig. 4), maar dit is dan steeds in het meta-

stabiele of labiele gebied. Want in de beide coëxis-

teerende vloeistofphasen moeten de partieele damp-

drukken gelijk zijn. Het punt A moet dus even

hoog liggen als B en daar zoowel tusschen A en

C, als tusschen 5 en i) de partieele dampclruklijn

alleen stijgende kan zijn, moet voor het geheele

gebied der absoluut stabiele mengsels de partieele

dampdi'uk kleiner zijn dan DE.
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verduidelijkt zijn. Ik zal hier dus nog slechts enkele becijfeiingcn

laten volgen voor sys(enien als de daar hesjjrokene (aniline ofnitro-

benzol met isoi)entacin of hexaan). Deze systemen komen in zooverre

met de hier besprokene overeen, dat er een vrij sterk verschil in

dampdruk tusschen de beide componenten bestaat, zij het dan ook

bij lange na niet zoo groot als in de door den Heer Katz onderzochte

gevallen, waar de tweede component nergens een meetbaren damp-

druk vertoont. Maar verder is er groot verschil ; terwijl in de tot

h^
nu toe besproken stelsels de verhouding — zeer groote waarden

^1

beieikt, is de verhouding hier niet ver van 1 verwijderd, en de stof

met den grootsten dampdruk heeft hier zelfs het grootste molecuul.

In stede van in de rechter helft der isopiestenfigunr bevinden wij

ons in haar linker deel. De ook hier optredende ontmenging moet

dan ook niet aan dezelfde oorzaak, de hooge waarde van — worden
b,

toegeschreven, maar (zoolang wij aannemen niet met abnormale stelsels

te doen te hebben, en bij de genoemde systemen mogen wij dit naar

alle waarschijnlijkheid doen) aan een kleinere waarde van / dan

gewoonlijk voorkomt.

Nemen wij als voorbeeld het stelsel aniline hexaan. b^ is hier

0,006113, ^>, = 0,007849 dus - = 1,284 en uit de formule van

LoRENTz volgt —=: 1,136 dus /i = 0,1153 en — = 0,017. Voorts

is «,=: 0,04928 en rt, = 0,03282 dus X- = 0,9659. Substitueeren wij

deze waarden in de verg. (2) en (4), dan krijgen wij

:

^'* — — (0,8847— 1,0350 + 2(0,7694— 1,035 0. (2c)
dtC Jx—\ wï

en —
') = — — (3,31— 3,19 + 4, 14^ — 4,29 /' + 0,22. (4^)

2 ^
Voor /=! krijgen wij dus met ƒ= 7 en m.^^=— {Tt hexaan

o

= 235° en de temperatuur van het bovenmengpunt = 68°,9)

( ^
1
= — 1,2. We hebben dus, althans in de nabijheid van den

V dx' J
rand geen ontmenging te wachten ; trouwens ook bij grootere concen-

dHi^c dHpc
tralies niet omdat minstens — 4 moet zijn om 1-|-^(1

—

x)-
d.e

' I V ^
^^^,

negatief te maken. In overeenstemming met de volledige mengbaarheid

6

Verslagen der Afdeeling Natuurk, Dl. XXI. A^. 1912/13.
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dlpf- 1 — .^2 1

is dan ook =:2,62 en dus :, := —- en de regel \an va> t Hoff
d,v 1— '^"i 1^'

is dan ook met vrij groote benadering vervuld. Zoodra echter /

dlpc
kleiner wordt komt hierin verandering. Yoor /=r0.9 wordt = 0.66

dx

en dns ^^Tr ^^" ^^ dampdrukverlaging der tweede componente

door toevoeging van de eerste zal dus slechts de helft bedragen van

d^lpc
wat de regel van van 't Hoff zou eischen. Maar daar thans°

dv^

ook reeds de waarde — 4,08 heeft, zien we duidelijk dat er een

ontmenggebied in aantocht is en bij eenige verlaging van tempera-

dlpc
tuur reeds verschenen zal zijn. Voor /^0,85 eindelijk heeft

dx

reeds bij de frekozen temperatuur het negatieve teeken gekregen

llpc , S— = — 0,3 ; de dampdruklijn daalt dus niet van den kant van
d.c J

de vluchtigste component af, n^iaar stijgt; er is een maximumdamp-
d'lpc

druk. Maar de \vaarde ^ an —;- is dan ook tot bijna — 6 gedaald
dx^'

en we kunnen verwachten, dat reeds bij niet zeer groote concen-

traties ontraenging zal optreden.

Met de hier gegeven becijferingen zal de stelling naar ik hoop

voldoende zijn toegelicht die ik in de reeds genoemde verhandeling

uitsprak, dat de wet van van 't Hoff ook als limietwet voor zeer

verdunde oplossingen niet behoeft te gelden voor stelsels, wier com-

})OJienten zeer in dampdruk verschillen, wanneer nl. deze stoffen

zich niet in alle verhoudingen mengen, of althans een ontmenggebied

in aantocht is. Zij stellen tevens opnieuw in 't licht ^), hoe veel

grooteren ijivloed geringe afwijkingen in de waarde van / van de

eenheid hebben, dan in die van — of — en dat zulke afwijkingen

in slaat zijn den loop der verschijnselen geheel te wijzigen, zoodat

men zeker slechts een klein gedeelte van alle mogelijke eevallen te

zien krijgt, door uit te gaan van de onderstelling, dat' de betrekking

l=il steeds streng vervuld zou zijn. Aan deji anderen kant echter

loonen zij ook, dat wij in al de ons bekende stelsels met waarden

van / te doen hebben, die binnen zeer enge grenzen liggen opge-

sloten, en dat wij geen enkele aanwijzing hebben om voor de waarde

van / waarden mogelijk te achten van dezelfde orde, als ongetwijfeld

voor — en ook \ooy — voorkomen.

1) Zie de in deu aanhef genoemde verhandeling in de Zsch. f. phys. Gh. 75.
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Scheikunde. — De lieer Schreinemakers l)iedt, mede namens

den Heer J. Milikan, eene mededeeling aan: „Ocer enkele

oxyhaloïdeiï".

Van de chloriden, bromiden en jodiden der alkalische aarden zijn

reeds vroeger verschillende oxyzonten beschreven ; om het al of niet

optreden dezer zouten nader te ojulerzoeken, de concentratiegrenzen,

waartnsschen zij bestaan, vast te stellen en zoo mogelijk andere

oxyhaloïden te vinden, zijn thans verschillende isothermen bepaald

en met behulp der restmethode ^) hieruit de samenstellingen der

vaste phasen afgeleid. Wij willen hier slechts de vaste stoffen, die

met oplossingen in evenwicht kunnen zijn, bespreken.

Het stelsel: CaCl,—CaO—H,0.
Temperatuur 10° en 25°. Bij deze beide temperaturen treden,

behalve CaCl, . 6 H^O en Ca (OH).^ als vaste phasen de oxychloriden:

CaCl, . 3 CaO . 16 H,0 en CaCl, . CaO . 2 H,0

op; de samenstelling van het laatste zout kan ook als:

Ca<^^^^=iH,0

worden geschreven.

Dit laatste oxychloride is ook reeds vroeger door eene bepaling

van de isotherme van 25° gevonden'); het eerste was reeds vroeger

beschreven '). Schreinemakers en Figee meenden uit hunne bepalingen

te mogen besluiten, dat het andere oxyzout de samenstelling

CaCl, .4Ca0.14H20
zou hebben. Daar het bestaansgebied van dit zout bij 25° echter

nog slechts zeer klein was, zoo was eene kleine fout in de bepaling

dezer samenstelling echter nog mogelijk.

Temperatuur 50°. Behalve het CaCl^ . 2 H^O en Ca(OH)j treden

bij deze temperatuur nog de beide oxychloriden

:

Ca<^^^^..iH,0 en Ca<^^^^ . 2 H,0

als vaste stoffen naast hunne \erzadigde oplossingen op. Het eerste

bestaat ook reeds bij 10° en 25°, het laatste was tot nog toe niet

beschreven.

1) F. A. H. SGHREI^^EMAKERS. Die heterogenen Gleichgewichte von H. W. Bakhuis

ROOZEBOOM. Ille 149.

2) F. A. H. Schreinemakers en Th. Figee, Ghera. Weekbl. 683 (1911).

') Rosé, Schweigers Journ. 29, 155.

DiTTE. Gompt. rend. 91, 576.

André, Gompt. rend. 92, 1452.

6*
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Het sk'hel: CaBr—CaO—Efi.
In dit stelsel is slechts de isotherme van 25° bepaald ; als vaste

phasen treden, behalve CaBr^ . 6 H,0 en Ca (OH)^ de oxybroraiden

:

CaBr, . 3 CaO . 16 H,0 en 3 CaBr, . 4 CaO . 16 H,0

op. Het laatste zout was tot nog toe niet bekend ; iiet eerste is reeds

\i-üeg-er beschreven ^).

Het stelsel: BaCl—BaO—H.O.
In dit stelsel is de isotherme van 30° bepaakP); behalve Ba Cl^ .

2H2O en Ba (0H)2 • SH^O treedt hier als \aste phase het oxychloride

:

Ba Cl, . BaO . 5H,0 of Ba<^|j^ . 2H,0

op. Dit zout was reeds vroeger bereid en beschreven ') ; de beide

ook reeds vroeger beschreven oxjchloriden :

Ba Cl (OH) . 37, H,0 en Ba Cl (OH) . 2Ba Cl,

wei-den bij 30° niet gevonden.

Het stelsel: Ba Bi\_—BaO—H,0.
In dit stelsel is de isotherme van 25° bepaald; behalve: Ba Br^ .

2H,0 en Ba(OH), . 8H,0 treedt nog het oxybromide:

Ba Br, . B^iO . 5H,0 of Ba<^j^'^ . 2H,0

als \aste phase op.

Dit zout is reeds vroeger beschreven^); het andere oxybromide:

Ba Br(OH) . 3H,0
dat eveneens beschreven *) is, werd bij 25° niet gevonden.

liet stelsel: Ba f—BaO—H,0.
In dit stelsel is eveneens de isotherme van 25° bepaald; behalve:

Ba I, . 711,0, Ba I, . 2H,0 en Ba (OH), . 8H,0 treedt ook nog het ook

reeds vroeger ^) beschreven oxyjodide

:

Ba I, . BaO . 9H,0 of B£i<^J^ . 4H,0

als vaste phase op.

Behalve de boven behandelde stelsels worden thans nog verschil-

lende andere onderzocht; de uitkomsten van dit onderzoek zullen

later worden medegedeeld.

1) E. Tassilly. Gorapt. rend. 119, oTl.

Ann. Chim. el Pliys. [7] 17, 38.

2) F. A. H. ScHREiNEMAKERS Zeltschr. f. Phys. Chem. 68 88 (1909).

3) Beckmann, Ber. 14 2151 (1881)

Andfé. Compt. rond. 93, 58; 98, 572.

1) Beckmann, J. f. prakt. Cliem. N. F, 27 132 (1883).

^) Brckmann. Ber. 14, 2156.

E. ÏASSiLLY, Gompt. rend. 120, 1338.
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Natuurkunde. — De Heer Kamerlixgii Onxes biedt aan Met'e-

deeÜJig X'. 127' uit liet Xatiuukuiidig Laboratorium te Leiden,

zijnde het vervolg van de in liet Zittingsvei-slag van April

opgenomen Mededeeling N'\127'': W. J. Dh Haas: ,fIsotheninn

van twee-atomige gassen en hunne binaire mengsels. X. Over

de bepaling van de compressibiliteii van gassen onder geringe

n

druk bij lage temperaturen met den volumehometer.

(Mede aangeboden door den Heer Lorentz).

^ 1. Beoordeeling van het drukevenwicht iusschen piëzomeier en

volumenometer. Bij het onderzoek van de compressibiliteit van water-

stofdamp, waarop een volgende mededeeling van Prof. Kamerllngh

Onnes en mij betrekking zal hebben, wordt de hoeveelheid water-

stof, die zieli onder verschillenden druk in een, in vloeibare water-

stof gedompeld en door een kraantje en capillair met den volumeno-

meter verbonden reservoir, het piëzometerreservoir, bevindt, met den

volumenometer, waarover de vorige Mededeeüng handelde, gemeten.

De druk \ an liet gas in het piëzometerreservoir wordt dïiai-bij tevens

door dien van het er mede in drukevenwicht gekomen gas van den

volumenometer gegeven. !n Meded. X'. 121^ (.Zittg. Versl. Mei 1911;

en Meded. X^ 127« (Zitlg. Versl. April 1912) is aangetoond dat de

bepaling van druk, volume en temperatuur van de in den volumeno-

meter gemeten hoeveelheid gas met voldoende nauwkeurigheid kan

geschieden om uit compressibiliteitsbepalingeu van waterstofdamp

de viriaalcoeflicienten B bij de lage temperaturen van dien damp
af te leiden. Bijzondere aandacht verdient nu nog het drukevenwicht

van den volumenometer en den piëzometer.

Immers in den loop der bovenbedoelde proeven was het herhaal-

delijk noodig het kwik in den volumenometer in te stellen op een

der Icigere halsjes, (bv. /»., m^ of m^, verg. Med. X^ 117, PI. I,

Zitting Versl. Jan. 1911 . De hoeveelheid gas in den volumeno-

meter is dan nog wel altijd kleiner dan die in den 110 cM'. grooten

piëzometer op eene temperatuur van —252^ C. tot—258° C, waarbij

het gas eene 12 tot 20 maal grootere dichtheid heeft dan in den

volumenometer, maar toch niet vele malen. Aan beide zijden van de

capillair, die wegens de constructie van den crvostaat lang en met

het oog op de daarvooi" aan te brengen onzekere volumecorrectie

nauw moet zijn, bevinden zich dan betrekkelijk aanzienlijke gasmassa's.

Het drukevenwicht kan dus door de wrijving in de capillair slechts

langzaam tot stand komen. Bij eene voorloopige proef was dan ook
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gebleken hoe wenschelijk het was, uit de metingen zelf af te kunnen

leiden wanneer het bedoelde drnkevenwicht bereikt was. Om de

noodige gegevens hiervoor te \erkrijgen werd derhalve bij de delini-

tieve proeven over de compressibiliteit van waterstof bij lage tem-

peraturen (23 en 24 Juni en 8, 14 en 18 Juli 1911) telkenmale wan-

neer instelling op de halsjes m^, ?«,, m^, ?«, plaats had — natuurlijk

eerst nadat aan alle experiraenteele voorwaarden om het evenwicht te

kunnen bereiken voldaan was (de eryostaat en \olumenometer-ther-

mostaat geregeld waren, de kamertemperatuur constant was gemaakt)—
het drukverloop in den volumenometer systematisch gevolgd. Telkens,

in den regel om de 5 minuten, werd het verschil in kwikhoogte in

manometer en volumenometer afgelezen en aan de hand van \ooraf

\ervaardigde tabelletjes gereduceerd voor het veranderen gedurende

de meting van de bij de correcties optredende grootheden (als tem-

peratuurverandering van den volumenometer, den piezometer en de

schadelijke ruimte, verandering der capillaire depressie etc.)- Zoo was

gedurende de bepaling \oortdurend de w^erkelijke verandering \a.n

het verschil van den druk met den evenwichtsdruk bekend.

Met dit drukverschil als ordinaat en den tijd als abscis werd onder

de waarnemingen door een diagram geteekend. De w^aarneming werd

als geëindigd beschouwd, zoodra de wiiargenomen punten om een

aan de abscissen-as evenwijdige lijn gingen schommelen.

Bijgaande figuur (ordinaat in 0.1 m.m. kwikdruk) is aan het be-

doelde onderzoek ontleend en heeft betrekking op het instellen van

het drnkevenwicht op 18 Juli 1911, een geval waarin de omstandig-

heden bijzonder ongunstig waren. De waargenomen drukverschillen

vermeerderd met eene standvastige grootheid zijn door O aangegeven.

Wij komen op deze figuur aan het einde van § 3 terug.

1~
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§ 3. Berehening van Iwt drakcerloop uit de gegevens der proef.

Het beloop van de kromme, welke in de figuur de drukwisseliiig

tussclien de twee couimuniceerende vaten als funfiio van dcu lijd geeft,

werd nu ook berekend uit de afmeting van den toestel en de ge-

gevens omtrent de temperatuurverdeeling van de glazen ca[)illair. De

berekening komt, gelijk wij aan 't eind van § 3 nog nader zullen

aangeven geheel met de waarneming overeen. Zij is dus gescliikt om
een oordeel te vormen omtrent het kleinste di-ukvcrsehil, dal langs

dezen weg in het geval van § 3 Jiog experimenteel bepaald kan worden.

Door de berekening in formules te vatten is verkregen, dat zij

niet alleen dit bepaalde geval weergeeft, maar ook voor andere

analoge verwante gevallen van proeven bij lage tempei-atuur, waarbij

capillaire verbindingen voorkomen, voor de beoordeeling \a\\ het

intreden \an het drukevenwicht toepassing kan vinden.

Bij de berekening is afgezien van de werking van de zwaarte-

kracht op het gas en van het drukverschil dat volgens de onderzoe-

kingen van Knudsp:n zal ontstaan. De correctie voor beide kan

zoo noodig aan den druk bij verkregen evenwicht aangebracht

worden ^). Verder is afgezien van de glijding langs de wanden van de

capillair, en -het volume van de capillair verwaarloosd tegenover dat

van het reservoir en van de volumenometerruimte. Er is aangenomen

dat de beweging gedurende een korten .tijd als stationair mag worden

beschouwd en dat zij met geringe snelheid (ver beneden de kritische)

plaats heeft, \erder dat de temperatuur T en de druk /; in eenzelfde

doorsnede dezelfde mag worden gesteld, zoodat, x de lengte, en g en z

tw^ee loodrecht daarop staande richtingen noemende, p niet van y en z

afhankelijk is en eindelijk dat de snelheden in de y en c richting

V :=Q en lü := O mogen worden gesteld.

Ondersteld wordt dus eene strooming, voor welke in eene buis met

overal dezelfde temperatuur en een stof met van den druk onafhan-

kelijke dichtheid, de wel van Poiseüille zou gelden, en die geacht kan

woorden deze wet te volgen voor elk lengte-element dx van de capillair

wanneer de daar ter plaatse geldende waarde van drukverval, dicht-

heid (i en wrij\ingscoefficient ^ worden ingevoerd. Eene uitwerking

der bewegingsvergelijkingen met inachtneming van de aangegeven

onderstellingen ") voert trouwens tot de op deze wijze onmiddellijk

verkregen uitkomst, dat, m de massa van het gas in het reservoir

1) Beide correcties kunnen trouwens in 't algemeen verwaarloosd worden. Bij

den laagsden druk bij de proeven voor welke deze berekening werd ondernomen

wordt voor de correctie van Knudsen juist de grens bereikt, waar zij volgeus de

berekening van Kamerlingh Onxes voor de capillairen van zijn waterstof- en

lielium-thermometers in aanmerking zouden komen.

*~) Verg. O. E. Meyer, Phys. Ann. 127. p. 253, 353.
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noemende, in do capillair per tijdseenheid door elke doorsnede zal

stroomen

dm -T _ t> dp—= --R'^-L (1)
dt 8 tj d.v

Ij stellen wij onafhankelijk van den druk zoodat ^=zf{T) en

nemen voor f {T) de formule van Sl'THERLAxu

C
1 -f-

273
j / T

n = n, -y/ ^
waar C eene constante is ; voor dampen kan bij benadering /; =
ao -\- ÖQ^ geschrexen worden waar a en h functies van T zijn.

Zij worden evenals alle andere grootheden bij deze berekening in

absolute maat (C. G. S. werd gekozen) uitgedrukt. Bij gegeven T =f{.rj

kan de vergelijking (1) dan gemakkelijk geintegreerd worden.

Ter vereenvoudiging zullen wij bij deze integratie verder, op grond

van de geringe waarde xan bo- in vergelijking met ao, h verwaar-

loozen. Men kan evenwel de afwijking van de wet van Boyle

evenzeer in rekening brengen, mits het drukverschil tusschen de

uiteinden van de capillair gering is. Hiervoor kan ik naar mijne

dissertatie verwijzen.

Verder is op te merken, dat wij drie stukken in de capillair kun-

nen onderscheiden. Het eerste deel steekt boven den crjostaat uit en

heeft over de geheele lengte dezelfde temperatuur, die van de

omgeving (kamertemperatuur! ; wij noemen den druk boven aan in

dit deel p^ en den druk beneden in dit deel p.^. In het tweede deel

verandert de temperatuur van de kamertemperatuur af tot die van het

bad. De druk bo\en aan dit deel is p^, die aan het benedeneinde

noemen wij p.-,. Het derde deel eindelijk bevindt zicli in het cryo-

staatbad en heeft over zijn geheele lengte de temperatuur daarvan.

De druk aan het boveneinde is p^ ; die aan het benedeneinde noe-

men wij p^.

Ten einde zooals boven gezegd niet enkel tot de berekening van

het in ^ 3 beschouwde bijzondere geval te geraken, maar eenvoudige

formules te verkrijgen, die ook voor analoge gevallen van toepassing

kunnen zijn, heb ik nog een eenvoudigen vorm gezocht voor de

functie die de temperatuur in het middenstuk in de lengte uitdrukt,

en, om daarbij met vier termen te kunnen volstaan, een temperatnur-

sprong bij den overgang van het tweede in het derde stuk aan-

genomen, m. a. w^ ondersteld dat de temperatuur daar sjiel verandert
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over een lengte, die wel groot is ten opziehle van de doorsnede \c\n

de eapillaii- doch nog klein ten opzichte van hare lengte.

De berekening geschiedt dus met een andere temperatunrverdeeling

dan in werkelijkheid bestaat, maar voor de uitkomst is het verschil

van beide zooals blijken zal van geen beteekenis.

De temperatunrverdeeling kan dan over het stuk met veranderlijke

temperatuur worden \oorgesteld door

x = q + l,T + m/r + n/P (J)

Bij de proef die in § 3 nader behandeld wordt zal de temperatuur-

sprong beneden bij overgang in hel bad dan van 7', =: 20'^ op

T^=:lb° worden gesteld. Met a=ia^T

C
1 J

216 8 dm
k=

vTfs
en

.t/i' dt
(3)

geeft (1) nu

voor het i'^ stuk

voor het 3^ stuk

terwijl met de substitutie

A = ^il\'-pi')
2l^U

1

•1 K tl T- 1 'u -•
1

Tz=Ctrr a (6)

(")

wordt, waar

'nC
Ft = C{2m—2,nC)

tfa + —^ tg''a -f (/ — 2mC + 3«C=)

tg'it tg a tg a

~1> a~ ~T"
(8)

zoodat p, en p^ in i\ en p^ kunnen worden uiigedridct. Voor een

geval als het in § 3 behandelde waar 7', = 15°K. en 7'^ = 295°K. is

het blijkens (4), (5), (7) duidelijk dar ^^j niet merkbaar van /^^ verschilt,

zoodat het met de onderste grens van de integraal in (7) en (8)

niet zoo nauw behoeft te worden genomen en de kleine temperatuur

sprong bij de te bereiken nauwkeurigheid niet in aanmerking komt,

wat trouwens reeds in 't oog vah indien men bedenkt, dat het gas

in het koude deel ongeveer 20 maal langzamer stroomt, terwijl

bovendien de wrijvingscoëfficient bijna evenveel maal kleiner is.

Met de thans gevonden temperatuursfunclie, die bij een gegeven

temperatuurverdeeling de uitwisseling van den druk bij een gas met

bekende C, ^io en <^= door de capillair van den straal R aangeeft, wordt
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dm, JiIV

waarin K= Li], {Ft,—Fr,) + Mn,l,T, + Ni], ' J\ met getal waarden

LM en y die nit (4), (5) en (7) onmiddellijk volgen en m. de massa

gas in den vokimenometer. Het l-^'^^ stuk van de uitdrukking /v heeft

betrekkin"- op het deel van de capillair waarin het temperatuur

verval optreedt, het 2^^*^ en 3'^*-' op de deelen waarin de temperatuur

gelijkmatig is.

Stelt men verder

771 — 771^ m^
p^=a/J\ p,=a,l\-~ .... (lU)

waar i\ het volume op lager temperatuur, i\ dat op gewone is,

en m de totale massa voorstelt, en integreert men (9) zoo komt

afëezien van eene integratieconstante

:

(m wj -f in^

'^'^
lor,

'^'^
=

I .1 .771 1 .IK14 / \ 4 1
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Derhalve is ^^ = 10, X^ = lï, 7', = 15, 7', = 7; = 295 ; voor

.X = 10 tot ic =: 49 geldt (2) met

q = 1.6(3 /, = 0.389 Wj. = —0,00278 ??,; = 0,00000682
;

terwijl de temperatnursprong, die bij liet vloeislofopporvlak wordt

aangenomen, als hoven gezegd, zonder beteekenis voor liet resultaat

is. Verder is

//^ = 0,017, i\ = ll(), r., = 1035.

Met deze gegevens is de getrokken lijn in fig. 1 geconstrueerd.

De door o aangeduide waargenomen drnkkingen komen met de

berekening overeen.

Tussc'Iien 47, imr en 5 uur is de cryostaat bijgevuld. De atlezingcn

gedurende welke de uitwisseling stilgezet werd door het sluiten van eene

kraan zijn niet opgenomen in de figuur. Een kleine temperatuur

schommeling welke door het bij\ uilen ontstaan is, is duidelijk te zien.

De kleine drukverhooging te 5"5' wisselt uit naar 6 uur geheel

volgens het karakter van de berekende kromme (Zie 3"27'. In het

laatste punt was de temperatuur e\eneens opgeloopen).

Zooals men ziet duurt de uitwisseling van de laatste 1.8 m.m. tot

0.02 m.m. (de geheele druk bedroeg 5 cm.) meer dan 1 uur.

De berekening geeft aan dat de tempei'atiiurverdeeling van de

capillair in hoofdzaak juist is aangenomen, eveneens dat de formule

van SuTHERLAND nog ongeveer gelden moet ^). Zij geeft eene welkome

schatting van den tijd die voor de laatste merkbare gasuitwisseling

noodig is.

Ten einde zoo snel mogelijke uitwisseling bij dergelijke proeven

te verkrijgen zal men :

1" zoo weinig mogelijk van de capillair boven de cryostaat moeten

laten uitsteken en de steel in de cryostaat zoo veel mogelijk koud

moeten houden.

2" het bovendeel van de capillair wijder dan het benedenste moeten

nemen, gelijk dit bijv. bij den helium-thermometer van Kameklingh

Onnes geschiedt, of nog beter de verbindingscapillair trapsgewijs moeten

vernauwen (verg. de buis in tig. 5 \an suppl. n" 21, die bij de

proeven van Kamerlingh Onnes o\er het bereiken van de aller-

laagste temperaturen met zoo min mogelijk drukverval helium moest

afvoeren dat bij 0.2 m.m. druk verdampte en welke buis volgens

de beginselen \an § 2 berekend was).

1) Over bepaling van de wrijving van waterstof bij lage temp. o. a. ook van

waterstofdamp zal weldra eene mededeeling van H. Kamekllngh Onxes en G.

Dorsman verschijnen.
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Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Mededee-

liiK>- K". 127'^ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden.

H. Kamerliisgh Onnes en W. J. de Haas: „Isothermen van

twee-atomige stofen en liunne binaire mengsels. X. J)e samen-

drukbaarheid van vmterstofdamp bij en beneden het kookpunt".

§ 1. Inleiding. Het in deze mededeeling vervatte onderzoek voegt

aan het gebied, waaroxer het gedurende vele jaren in liet Leidsche

laboratorium xoortgezette onderzoek omtrent de toestandsvergelijking

van de waterstof bij lage temperaturen (zie laatstelijk Meded. N". 100'^

Zit tg. Versl. Nov. 1907) zich uitstrekt, het tusschen — 252° C.

en — 258° C. gelegen gebied van den watei'stofdamp toe. Terwijl

bij de proeven van Kamerlingh Onnes en Braak de laagste

gereduceerde temperatuur t = '2,2 ongeveer was, veroorlooft ons

nieuwe onderzoek nu ook n oor het gebied van t = 0.7 tot t = 0.5

ongeveer den tweeden viriaalcoëfficient B te berekenen, waarmede,

daar de interpolatie tusschen t= 0.7 en t= 2.2 geen bezwaar oplevert,

B over een zeer uitgestrekt gebied van gereduceerde temperatuur

(immers t = 0,5 tot t ^ 12) bekend is. De gereduceerde tweede

viriaalcoëfücient wordt daarmede voor een zelfde stof over een veel

grooter gebied bekend, dan voor eenige andere stof tot nog toe het

geval was.

Dit was zeer gevvenscht eenei'zijds voor de vergelijking van de B voor

waterstof met die voor verschillende stoiTen volgens de wet van de over-

eenstemmende toestanden, welke vooral belangrijk zal worden wanneer

zij ook tot eenatomige stoffen kan worden uitgestrekt (eene mededeeling

van Kamerlingh Onnes en Ckommelin over de B van argon tot lage

gereduceerde temperaturen is eerlang te wachten). Anderzijds om
theoretische afleidingen betreffende B (waarbij wij denken aan het

verband van eigenaardigheden in B met zulke in de specifieke

warmte en de wrijving alsook in de dielectrische constante en de

doordringbaarheid voor electronen) op de proef te stellen. Dit is van

te meer belang omdat B betrekking heeft op den toestand, die

Reinganum den planetarischen gastoestand genoemd heeft en voor

welken men bij het in rekening brengen van den invloed der botsingen

der moleculen telkens slechts op twee moleculen te letten heeft daar

men de mogelijke nabijheid van andere mag verwaarloozen.

Buitendien kan men uit B de experimenteel bepaalde correcties

van de schaal van den waterstofthermometer tot de Avogadroschaal,

die tot nog toe slechts tot — 217°C. bekend zijn, ook bij de laagste

temperaturen, die met den waterstofthermometer gemeten worden,

berekenen (verg. Med. N". 101^ en 102").
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De onzekerlieid hij het instellen van een cryostaatbad op een

nauwkeurig bepaalde leniperatuur en van het meten van die tempe-

ratuur is vele malen orootei- dan die, met welke eene eenmaal aan-

genomen tem{)oi'atuur shmdvastig kan worden gehouden. Daar lui

onzekerheden in de bepaling van de temperatuur op de bepaling

van B uit de waargenomen pvA oen grooten invloed hebben, werd

om van thermomelrische bepalingen zooveel mogelijk onafliaid<elijk

te worden, besloten tot het verrichten van bepalingen van isothermen.

Een voordeel van gelijkblijvende temperatuur bij het vergelijken der

pvA bij verschillende drukkingen is verder, dat het mogelijk tempera-

tuurverschil tusschen het gas in den piezometer en den thermometer

in het bad daarbij onveranderd blijft. De voordeden van isothei-me

bepalingen zouden voor ons dan ook grooter geweest zijn, wanneer

wij niet genoodzaakt geweest waren dikwijls inplaals van het onder-

houden van een zelfde temperatuur te stellen het instellen op een

zelfde aanwijzing \an den weerstandsthermometer.

Het onderzoek werd verricht bij 3 temperaturen, ongeveer 252°.6 C.

— 255°.5C. en — 257°.3C. Een higere temperatuur dan — 257.°3 C.

was niet gewenscht, daar bij deze temperatuur reeds de laagste te

meten druk tot 5 cM. daalt en een verder voortgaan in deze richting-

andere toestellen zou vereischen.

De dichtheden werden bij iedere isotherme zoo gekozen dat de

uiterste dichtheden op iedere isotherme zich ongeveer verhielden als

2:1. Hierdoor werd verkregen, dat bij de oplossing van B^ uit

telkens 2 vergelijkingen

pvA, =: Aa + Ba (Ia, + Ca dA^^

pvA. = Aa -f Ba dA.^ + Ca dA^^

de coëfficiënt van Ba in de oplossing onge\'eer i werd. De Ca werd

bij deze oplossing als correctieterm aangenomen uit de toestands-

vergelijking VH H, 3 (form. (16) van Meded. 109rt).

Ten slotte gold nog deze praktische eisch : zoover als mogelijk

verwijderd te l)lijven \'an het condensatiegebied, daar een plotseiiuge

temperatuurschommeling wellicht condensatie op de wanden (in 't

bijzonder van de capillair; van den piezometer zou veroorzaken hetgeen

met het oog op het uitermate langzame loslaten van vloeistof en

damp van het glas de metingen waardeloos zou hebben gemaakt.

De meting geschiedde met behulp van een in een bad van vloei-

bare waterstof gedom pelden piezometer, die door een capillair en

kraan verbonden was met den in Meded. N". 127rï nader bestudeerden

volumenometer (zie tig. 1 p. 94). Nadat de piezometer luchtledig

gepompt was en eene iioeveelheid gas in den soluinenometer afge-

meten was, werd de kraan tusschen beiden geopend. Men liet dan
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het driikevenwiclit bij den gewenscliten druk tot stand komen, waarna
deze laatste en de in den volumenonicter overgebleven iioeveellieid

gas werd gemeten.

§ 2. Inrichting der proeven, hulptoestellen.

De inrichting der proeven wordt aangegeven door tig. J op p. 94

Een deel der toestellen, waarvan bij het onderzoek over den diameter

van znurstof werd partij getrokken, is reeds beschreven in Meded.

N". J17 Zittg. Yersl. Jan. 1911. De linkerhelt't van de fig. 1 op

pg. 94 is eene verbstei'fignur van de linkerhelft van PI. I van

die Mededeeling, naar welke wij in de eerste plaats verwijzen. De
verbeterfignur bevat de wijzigingen, die nader wei'den aangebracht

en in 3Iededeeling N". 121" zijn beschreven. Dezelfde deelen zijn in

onze tigunr en in Med. N". 117 en N". 121" met dezelfde letters,

gewijzigde met accenten onderscheiden en nieuwe of nu eerst met

letters onderscheiden deelen met nieuwe letters aangeduid. Voor

verdere bijzonderheden omtrent de watercirculatie TT, die met behulp

van den thermostaat den volumenometer en den manometer op

standvastige en gelijkmatige temperatuur houdt, kunnen wij ver-

wijzen naar de eerlang verschijnende dissertatie van W. J. de Haas.

De volumenometer staat door de kraan k^ en h^ in verbinding

met het hulpreservoir F^.

Hierdoor is het mogelijk gas aan het in den volumenometer ge-

metene toe te voegen of een gemeten hoeveelheid uit den volumeno-

meter tijdelijk te verwijderen. Dit is bij onze proeven noodig omdat

het volume van den piezometer, waar het gas soms tot op nagenoeg

20 maal de dichtheid in den volumenometer komt 110 cm' en dat

van den volumenometer niet veel meer dan 1250 cm' is Heeft men
dus bijv. bij den druk van 1 atmosfeer bij het kleinste volume in

den volumenometer fin het halsje ???„, zie tiguur) ingesteld, dan kan

men zelfs wanneer men den volumenometer zich geheel (tot halsje

m., zie figuur) laat vullen, nog niet tot den volgens § 1 in dit geval

gewenschten tweeden evenwichtsdruk van ^J,^ atmosfeer komen. Ook

in ander opzicht, zoo bij het overgaan tot eene andere temperatuur

en bij het instellen op drukevenwicht, kan het overbrengen van gas

uit den \olumenometer naar F^ en omgekeerd van nut zijn. Door

den loop onzer proeven hebben wij echter niet zoo vrijelijk over het

hulpreserxoir F^ kunnen beschikken als wij gewenscht zouden hebben.

Door kraan l.\, k^, k^^ kan de ^•olumenometer geëvacueerd worden,

door kj, k^, k-^„, L, l\^, /i\.^ wordt de verbinding met den barometer en

het reservoir R op constanten druk (Med. N". 60 PI. VI) verkregen.

Bij sluiting van /. kan wanneer de instelling in den volumenometer
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en de waarde van den druk dit veroorlooft, de druk met behulp

van den manonieler M alleen, boven welken dan door l^ geëva-

cueerd wordt, genieten worden. Voor verdere bijzonderheden omtrent de

drukmeting verwijzen wij naar de Mededeeling NM21 vanW. J. de Haas.

Om vast te stellen wanneer het drukevenwicht bereikt is hebben wij

de methode toegepast, die reeds i]i Med. N". 127^ werd beschreven, en,

den druk in den volumenometer voortdurend volgende, uit de kromme,

die den druk in fujictie van den tijd voorstelt, onder de waarnemingen

den tijd afgeleid waarop het oorspronkelijk drukverschil met den

piezometer tot eene te verwaarloozen waarde zou zijn gedaald. De
vertrouwbaarheid van deze methode is door de berekeningen van

W. J. DE Haas in Med. N". 127'' bewezen. Voor de bij de toepassing

dezer methode en ook \erder bij dit onderzoek \erleende hulp brengen

wij gaarne onzen hartelijken dank aan Mevrouw de Haas—Lorentz.

De aflezingen geschiedden met behulp van een zeer goeden kat heto-

meter van de Societé Génevoise met drie kijkers ^) met oculair-

micrometer en nonius. Voor de waarnemingen met de oculair micro-

meters diende eene zeer nauwkeurige verdeelde schaal (Med. N". 60).

De gemeenschap tusschen volumenometer en piezometer (zie de

rechterhelft van de figuurj wordt verkregen door : de kraan k^, het

glazen T stuk (naar de andere zijde afgesloten door h^, waarop

een overpijpje gelakt is, een roodkoperen capillair g^ (ter verkrijging

van zekere elasticiteit in de verbinding), de stalen kranen Jc^^h^, een

stalen capillair g^ en een glazen capillair
f\^.

De stalen kranen

k^ k^ k. zijn van uitgezochte kurkenpakkingen voorzien en een half

uur lang op 50 atmosfeer geperst. Zij sloten absoluut. Eveneenswas

de verbinding tusschen stalen en glazen capillair met \'eel zorg be-

arbeid. Deze verbinding, welke bestond uit een messingschroef, op de

glazen capillair gesoldeerd, en waaruit de glazen capillair zeer flauw

bolgeslepen ongeveer ^/^ m.m. uitstak, hield een langdurig hoog

vacuüm uit. De bolgeslepen kant van de glazen capillair was met

^) Vergelijk voor analoge instelUngen Med. n*^. 95e Tab. I.

Het hoogteverschil van top en rand van den meniscus en van den top van

den meniscus in een der halsjes en de middelste streep op een schermpje (verg.

Med. n'. 84 PI. II Ztg. Versl. Maart 1903) kan voldoende nauwkeurig en vlugger

dan met bclmlp van den oculairmicrometer en de standaardscliaal met den nonius

worden afgelezen op de kathelometer schaal. Meestal zal het zelfs — wat nog
eenvoudiger is — voldoende zijn deze hoogteverschillen op de slandaardschaal

overgebracht te schatten zonder den oculair micrometer op de streepen van de

standaardscliaal in te stellen. Immers eene fout van 10 "/o in de bepaling van de

meniscusboogto geeft eene fout van 1 o^q in de capillaire depressie. En eene fout

in de schatting van de hoogte van de streep op het schermpje van 0.1 mm. geeft

si xhts oenr- font van 16 a 17 mm. 3 in het volume, wat slechts i.'coooo van bet

gewoonlijk gebruikte gasvolurae uitmaakt.
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een pakkingring, boslaaiulc uit ecu liherpUuilje, liedeki cii kon mei
kracht in de messingnioer (o[) de stalen cai)illair gesoldeerd) ge-

schroefd worden.

Op de teekening zijn niet aangegeven de wolpakkingen waarin
alle essentieele deelen van het toestel zijn ingepakt. De barometer
was met zeer veel zorg ingepakt en bovendien nog oniplakt met
een dubbele laag papier ter vermijding \an alle convectiestroomen.

Evenee]is zijn in de teekening niet te zien vele thermometers welke
langs het gelieele toestel opgehangen waren.

Ten slotte zij vermeld de verbinding Zk^, Zk^, Zk^^ welke naar
het eigenlijke waterstof reservoir Z^ voert. Aan dit reser\oir is aan-

gebracht een tap met kraan Zk^ , waardoor het gelieele toestel ge\uld
kon worden met waterstof benevens een zuiveringstoestel Z/, door
welke het gas naar de meettoestellen stroomt, eene buis met glaswol

gevuld en waarom een Dewar's vat met vloeibare lucht geplaatst

werd. Na de metingen kon het gas dooi Zk, , Z^i„ in Z, opgeborgen

worden.

Voor den thermostaat, de watercirculatie en het cryogene bad met
zijn hulptoestellen verwijzen wij op (Meded. 83, 94c, 94^/, 94é en

121a).

^ 3. De iixUerstof. De vulling geschiedde met gedistilleerde water-

stof met behulp van den toestel beschreven in Meded. N". 94e" § 2

;

kraan Zk^ (zie figuur) diende bij het herhaald evacueeren en uitspoelen.

§ 4. De teinperaturen. De thermostaat voedde de watercirculatie W {taq

figuur) met water van zeer gelijkmatige temperatuur. (Zie Meded. V21d).

Gedurende de metingen werd steeds geroerd. Aan den roerder in

den volumenometer was een door de Reichsanstalt gecontroleerde

thermometer in ^l^° verdeeld, aangebracht. Afgelezen werd dus de

gemiddelde temperatuur. Tevoren was de inxloed van eene schomme-
ling der kaniertempeiatuur op die van het waterbad van den volumeno-

metermantel bestudeerd. Meii kan volstaan met haar, gelijk geschiedde,

binnen 1 graad C. constant te houden. (Zie voor meer bijzonderheden de

dissertatie van W. .1. de Haas). Elke temperatuurbepaling van den

volumenometer kan dan ook tot op 0,02 graad C. zeker gesteld worden

.

De temperatuur in den crj'ostaat werd met de gebruikelijke regel-

inrichting met zeer groote zorgvuldigheid constant gehouden door

den Heer ö. Holst, wien wij voor zijn hulp onzen vriendelijken dank

brengen. Het zou te ver voeren hier de grafieken dezer temperatuur

regeling mede te deelen als voorbeeld zij vermeld, dat \an de isotherme

van — 255°,5 C. gemeten op de dagen 24 Juni, 8 en 14 Juli 1911

voor 5 punten de temp. afwijkingen bedroegen van de eerste bepaling:

0,005, 0,012, 0,010, 0,000 graden C.

7

Verslagen der Afdeeling Natuark. Dl. XXI. A". 1912/13.
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Hiermede komt overeen een onzekerheid in de beteekenis der

1WA van 0,00004.

De temperatuur van het bad wordt door de bepalingen zehe

verschaft. Zie § 6.

§ 5, Calibratie, constanten en correctie-rekening.

a. Drukkingen.

Ten deele zijn de correcties in 't bijzonder de optische correcties

van liet toestel reeds behandeld in Meded. llln.

De drukken werden steeds herleid op de normaalatmosfeer van

45° N. B. Hierbij werd gebruik gemaakt van het getal 75,9467 voor

een Leidsche atmosfeer. Aan de drukken w^erden aangebracht de

volgend 3 correcties:

1". Eene temperatuur correctie voor de ongelijkheid in temperatuur

van het kwik in den manometer en volumenometer (Med. Vl\a).

2". Eene correctie voor den standaardmeter welke bij 0° C.

999.91 m.m. lang is (Med. X". 70).

3°. Eene optische correctie voor de breking der lichtstralen aan

de glazen vensters (Med. 12 Ir/) en manometerbuis.

4". Eene correctie voor de capillaire depressie. Voor verschillende

buiswijdten werden deze correcties tabellarisch samengevat, berekend

uit grafische consti'ucties naar Kelvin en uit formules van Lohnstein^).

5°. Eene correctie voor den KïsUDSENSchen transpiratiedruk ^).

6". Zoo noodig eene correctie voor den druk der luchtkolom

tusschen de onderste barometermeniscus en de manometermeniscns.

7". Verwaarloosd werd een correctie voor het aerostatisch verschil

van den druk in volumenometer en piëzometer.

Eene discussie van de nauwkeurigheid der drukbepaling werd

reeds gegeven in Meded. 121".

B. Volumina.

Voor de calibratie van den volumenometer \erwijzen wij naar

Meded. N°. 121«.

De gemeten volumina werden steeds op hun calibratietemperatuur

gecorrigeerd. Deze correctie was steeds zeer klein.

Een correctie voor de samendrukking der glasvaten werd aange-

bracht met behulp der formule

V- '' E d

1) F, LOHXSTEIN. Ann. der Physik 1910 n". 2 (band 33).

2j M. KxuDSEN. Ann. dor Physik lOlO n '. 3 (band W).
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waarin /t = 6500 K.a./m^^^ ƒ« = V, /t» = 8.9 cM. J = 0.5 mm.
(Zie Meded. n". 88).

Bij de berekening der volumina worden voorts de iniiouden der

kwikmenisci ontleend ann de tabel van Scheel en Heuse ').

Wat de nauwkenrigheid der volumina i)etrcft zij nog opgemerkt,

dat één graad temperatuur verseliil slechts V,„oo„ van (\Qn iidioud

0[)lelevert. De correctie voor de samendrukking levei-t bij den kleinst

1.3 öV
genieten druk (5 cM.) ^^^ op voor -—

. Is deze correctie aange-

bracht zoo is de resreerende fout stellig minder dan Vioooo-

Wat de inhouden der kwikmenisci betreft maakt men, als voor-

beeld nemend een buis waarbij 2A* = 14.8 mm., en waarvoor geldt

bij een meniscuspijl \.(^ mm. inhoud 179.4 ram^ 1.7 mm. inhoud

192.2 mm^, voor een meniscushoogle tusschen 1.6 en 1.7 mm. zeker

geen fout van 10 mm\ Dit is op een volume, van — daar de piezo-

meter 110 c. cM". groot is en gas bevat van 12—-20 maal de normale

dichtheid — minstens 1200 c. cM\ bij gewone temperatuur, eene

te verwaarloozen fout. Hetzelfde kan gezegd worden van de onze-

kerheid der schadelijke volumina. Deze zijn, voor zooverre niet

afzonderlijk met kwik gecalibreerd (stalen en glazen capillair, zie

diss. d. H.) volumenometrisch gecalibreerd. Hun volume bedraagt

dblOc.cM*. Een fout van 17o i" de calibralie of 3 graad C. onzekerheid

in de temperatuur geven 100 mm^ onzekerheid. Dit is op de ver-

melde 1200 cm^ nog slechts Vi2ooü- Evenwel is de volume calibratie

veel nauwkeui'iger geschied, terwijl boven reeds vermeld werd § 4

dat de kamertemperatuur binnen 1 graad C constant gehouden werd.

Al deze opmerkingen gelden ook voor de bepalingen in Med. N". 121".

Wilt de piezometer betreft ging de nauwkeurigheid der calibratie

verder dan Vioooo (vergelijk de dissertatie van W. .J. de Haas). Het volume

werd voor de cryostaattemperatuur gecorrigeerd met behulp der formule

Vt= f
o

waarin

1 + U'i—h^-J — lo-'^^ Moo ^ Hioo '

'

k, = 23.43 X 10-3

k, = 0.0272 X 10-6

(Zie meded. N°. 95'^ § 1 ). De hieruit voortvloeinde onzekerheid

kan slechts gering zijn.

De temperatuur correcties voor het gas in de glazen capillair

werden op dezefde wijze aangebracht als vermeld in Meded. 97'' § 8.

Hierbij werd de temperatuur verdeeling op de steel ontleend aan

1) K. Scheel en W. Heuse. Ann. der Physik 1910 n^. 2 (band 33).
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Med. N°. 95«. Dat deze temperatuur verdeeling ongeveer juist is

bleek ten ovei-vloede uit den tijd waarin zich het drukevenwicht

instelde. Zie Meded. 127^

Het bovenstaande samenvattende kunnen wij de volumina door

het afgekoelde gas ingenomen op \/ioooo zeker achten. In verband

met het reeds vermelde omtrent den druk mogen wij, afgezien ^'an

temperatuuronzekerheid, in de ;w.i's eene nauwkeurigheid van

0,00002 verwachten, of bij den hoogsten druk V/joon, bij den laagsten

druk '/3500 van pvA zelf.

§ 6. Berehmbhj en uitkomsten. De hoeveelheden gas werden steeds

uitgedrukt in het norraaalvolume. Daartoe dient de vergelijking I

van iMed. N». '127«.

jofi.2ooc= 1-07258 + 0.000667 dAmor .

De metingen leveren, voor zoover noodig met behulp van eene

benaderde temperatuur van de^i piezometer voor correctie-rekening,

de dichtheid cIa van het gas in den piezometer bij den waargenomen

druk. De temperatuur van het gas in den piezometer v.'ordt voor

elke serie ontleend aan de pvA voor deze serie zelf. In

pvA =^ Aa + BacIa -f CacIa'

wordt te dien einde Ca i» rekening gebracht met de waarde, die

daarvoor met de (eerst benaderde) temperatuur volgt uit de boven-

genoemde, in Meded. N'. 109.t form. (16) aangehaalde speciale geredu-

ceerde toestandsvergelijking voor waterstof VII . H^ . 3, welke uit de

metingen van Kamerli>;gh Onnes en Braak is afgeleid en daarbij tot

— 217° C. is aangesloten. Uit de waarnemingen volgt dan Aa en

Ba en \erder pvA bij dezelfde temperatuui- \oor de dichtheid van

het gas in den waterstofthermometer met IJOO m.m. nulpuntsdruk.

Uit deze eindelijk met

{pvAh ={P'--a)o (1-0,0036627 t,)

de temperatuur op onzen waterstofthermometer met 1100 m.m.

nulpuntsdruk.

De op deze wijze gevonden temperaturen leveren eene calibratie

volgens de waterstofschaal van den w^eerstandsthermometer, naar de

aanwijzingen van welken de temperatuur van het bad constant

gehouden werd. Ook onafhankelijk hiervan was hij bij den waterstof-

thermometer aangesloten. Beide calibraties stemmen niet geheel overeen.

In eene volgende mededeeling van Kamerlingh Onnes en Holst zal

op deze verschillen worden teruggekomen.

Ge\onden werd (4. = temperatuur op onzen waterstof- thermometer

met 1100 mm. nulpuntsdruk).
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Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman biedt eene mededeeling aan

van den Heer T. van Lohuizen : „Translatiereeksen in Lijnen-

spectra."

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

(Deze nieded. zal verschijnen in liet Verslag der volgende vergadering.)

De Heer H. Kamerlingh Onnes biedt, namens Prof. Ernst Cohen

te Utrecht, aan de Afdeeling aan een exemplaar van Tomé I der

,,Tables annnelles de constantes et données numériqnes de cbimie,

de physiqne et de technologie" en vestigt met een enkel woord de

aandacht op dit belangrijke werk, dat met medewerking van geleer-

den nit verschillende landen is tot stand gebracht door de perma-

nente commissie van het internationale comité, benoemd door het

VH"^ congres voor toegepaste scheikunde, welke permanente commissie

bestaat nit de Heeren Prof. Dr. M. Bodenstein, Prof. G. Bruni,

Prof. Dr. Ernst Cohen, Dr. N. T. M. Wilsmore en den secretaris-

generaal Dr. Ch. Marie.

Uit meer dan 300 tijdschriften zijn in dit werk de in J 910 gepu-

bliceerde numerieke gege\eiis omtrent chemische, pl\ysische en tech-

nologische constanten bijeengebracht en het verdient zeker aller

bewondering dat het gelukt is dit volledig overzicht reeds thans het

licht te doen zien. Ongetwijfeld zal dit met groote zorg en nauw-

keurigheid samengestelde werk beantwoorden aan de verwachtingen,

die gekoesterd zijn toen tot het tot stand brengen ervan werd beslo-

ten en daaraan de medewerking van vele Regeeringen, wetenschap-

pelijke en technische lichamen werd verleend.

Het boekwerk zal geplaatst worden in de boekerij der Akademie.

Voor die boekerij wordt verder aangeboden :

1. door den Heer P. H. Schoute een exemplaar van de dissertatie

van den Heer E. L. Elte: „The semiregular polytopesoft/ie hi/perspaces"

.

2. door den Heer H. A. Lorentz een exemplaxr der dissertatie

van MejufFrouw J. Reudler: „üver de ziuarte straling in ruimten

van verscliillenden vorm".

De vergadering wordt gesloten.

(6 Juni, 1912).



KONiXKLIJKK AKADEMlIi VAN WET ^:NoCilALTEN
TE AMSTEKDAM.

VP:RSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATFLTRKrNDlGE AFDEELIXi

van Zaterdag 29 Juni 1912

Voorzitter: de Heer H. A. Lokkntz.

Secretaris: de Heer P. Zeeman.

In<:ekümcn stukken, p. 104.

Advies van de Commissie, benoemd om antwoord te geven op een missive van Z. Exe. den
Minister van Binnenl. Zaken dd. 20 Mei jl. ten geleide van een verzoek van den Consul
generaal te Toronto om opgaaf van adressen in Nederland ter rondzending van het pro-

gramma voor het 12e internationaal geologisch Congres, p. 105.

Ad\ies van de Commissie, benoemd om te adviseeren over een missive van Z. Exc. den Minister

van Binnenl. Zaken dd. 12 Juni 1912, ten geleide van een schrijven van het Fiausche

Gezantscl:ap nopens den op den EilTeltoren gevestigden dienst der radiotelegrufische tijd-

seinen en de uitnoodiging lot deelneming van Nederland aan een door de Fiausehe

Regeering bij een te roepen internationale conferentie, p. 106.

A. r. N. Fraxchimokt en J. V. Dcbsüy: „Bijdrage tot de kennis der directe nitreeiing v.-\ii

uliphati che iminoverbindiugeu"', p. 108.

E. L. Elte: „De regelmatigheidsscliaal van polytopen". (Aangeboden door de Heeren P. II.

ScHOCTE en D. J. Kortkwf.g), p. 113.

G. A. F. MoLEXGRAAFF: „Do jongste bodembewegingen op het eiland Timor en liunne

beteekenis voor de geologische geschiedenis van den O. I. Archipel", p. 121.

Max Weber en L. F. de Beaufort : „Over de zoetwatvrvisschen van Timor en Babber", p. 13.'i.

T. VAN LoHUizEN: „Translatiercekscn in lijnenspcctra". (Aangeboden door de Het ren V.

ZEE.M.4N en J. D. VAS DER Waalsj, p. 133. (Met een plaat^.

A. Smits: „Over kritische eindpunten in ternaire stelsels" II. (Aangeboden door de Heeren

A. F. ^OLLEMA^• en J. D. van dek Waals), p. 149.

J. BÖKSEREN: „Over een methode ter nadere bepaling van den stand der hydroxylgroepen in

de polyoxyvei bindingen (4e mededeeling;. Over de configuratie der ringsvstemen".

(Aangeboden door de Heeren A. F. Holleman en S. Hoogewkrff), p. l.i".

J. Snaiter: „Vergelijkende onderzoekingen over jonge en oude roode bioedliehaamiJes".

(Aangeboden door de Heeren II. J. Hamburger en C. A. Fehjilharing;, p. 166.

G. P. Frets: „Over den uitwendigen neus van de primaten". (Aangeboden door de Ilceren

L. Bulk en J. W. tan Wuhe), p. 170.

G. P. Frets : „Over het Jacobson's orgaan der irimateu". [Aangeboden door de Heeren

L. Bolk en J. W. van Wuhe), p. 184.

P. Zeeman en C. M. Hoogenboom: „Electrische dubbele breking in nevels". (3e gedeelte),

p. 188.

C Braak : „De correlatie tusschen luchtdrukking en regenval in den Indischen Archipel in

verband met 3.5 jarige barometerperiode". (^ Aangeboden door de Heeren J. P. van dek

Stok en W. H. Julu s), p. 103.

II. J. Zaviers: „Onderzoekingen over de baan van de periodische komeet Holmes en over de

storingen in haar elliptische beweging" V. (Aangeboden door de Heeren E. F. en H. G.

VAN DE Sande Bakhutzen), p. 201.

J. BÖESEKEN en H. J. Waterman: „Een bioehemische bereidingswijze van /-wijnsteenzuur''.

(Aangeboden door de Heeren M. W. Beijerinck en A. F. Holleman;, p. 208.

Pierre Mautjn: „Der magncto-opiische Iveru effokt bei feiromaguetischen Verbiudungen und

Metallen". III. (Aangeboden door de Heeren H. E J. G. du Bois en P. Zeeman), p. 211.

David e. Roberts: „The effect of temperature and transverse magnetisation on theresistJince

ef grapliite". (Aangeboden door do Heeren H. E. J. G. DU Bols eu P. Zeeman), p. 221.

8

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXI hP. 1912,13.
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.1. R. Katz: ,.Dc wetten der oppeivlakte-adsorptie en de potentiaalfunctic der mulclulaire

kra.^liUn". (Inleiding). (Aangeboden door de Ilccven J. D. van der "Waals en P. Zkkmax),

p. 230.

N. Scheltema: „Astronomisciie plaatsbepaling van Mekka en Djeddah uitgevoerd in 1910—

1911". ('2e gedeelte). (Aangeboden door de Hceren E. F. en H. G. vax de Sande Bak-

HLYZEx\ p. a39.

H. Kamerlixgh Osnes en C. A. Crommelin : ..Isothermen van e'enatomige stoffen en bunnc

binaire mengsels. XIIF. De enipirisclic gereduceerde toestandsvergelijking van argon", p. 256.

IL Kamerungh Oxxes en Bengt Beckmax: „Het IlALL-effeot en de verandering van den

"•alvanis^hen weerstand der metalen in het magnetische veld bij het kookpunt van water-

stof en de temperaturen daar beneden", p. 2G3.

II. Kamerlixgh Ox'xf.s en E. Oosterhcis: „Magnetische onderzoekingen. VI. Over para-

magnctisme bij Inge temperaturen", p. 27.").

II. Kamerlixgh Oxxes en W. J. de Haas: „Tsothcrmen van twce-atomigc s'.often en huunc

binaire mengsels. X. De samendrukbaarheid van waterstofdamp bij en beneden het kook-

punt", p. 282.

E. Mathias, H. Kamerlixgh Oxxes en C. A. Crommelin: „De rechtlijnige diameter van

argon", p. 283.

Aanbieding eener verhandeling, van den Heer I. H. F. Kohlbrugge: ,,Befruclitung und

Keimbildung bei der Fiedermaus ,,Xantharpya amplexicaudata" ", p. 28-4.

Aanbieding eener verhandeling van Mevrouw J. vax Gilse—vax "West en den Heer C.

"WixKLER, getiteld : „Das Gehirn eines amaurotisch idioten Madchens", p. 284.

Benoeming der commissie, die te beoordeelen zal hebben aan wien in 1913, voor de derde

maal na de stichting van het Bcys Ballot- fonds, de door dit fonds ingestelde gouden

medaille zal woiden toegekend, p. 284.

Aanbieding van een boekgeschenk, p. 284.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

Ingekomen zijn :

V. Bericht van den Heer J. Oardinaai. dat hij verhinderd is de

vergadering bij te wonen.

2". Missive van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken

d.d. 12 Juni 1912, waarbij de Minister een afschrift doet toekomen

van een schrijven van het Fransche Gezantschap d.d. 30 Mei j.1.,

met eene bijlage, nopens den op den Eiffeltoren ge vestigden dienst

der radiotelegrafische tijdseinen en de uitnoodiging tot deelneming

van Nederland aan een door de Fransche Regeering tegen 15 October

a.s. te dier zake bijeen te roepen internationale conferentie. De Minister

verzoekt dienaangaande het advies der Wis- en Natuurkundige Af-

deeling te vernemen.

Deze missive met de bijlagen werd door den Voorzitter tusschen-

tijds gesteld in handen van de Heeren C. Lely, E. F. va>v de Sande

Bakhuyzen, J. P. van der Stok en P. Zeeman met verzoek om praead-

vies uit te brengen, in deze vergadering.

3\ Missive van denzelfden Minister d.d. 18 Juni 1912, waarbij

de Minister doet toekomen een tot hem gericht schrijven van Curatoren

der Rijks Universiteit te Leiden, met bijlage, waarin wordt \'00rge-

steld de uitgave van een photographischen atlas over hersenanatomie

mogehjk te maken door toekenning van een rijkssubsidie.
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De Minister verzoekt hieromtrent het advies te mo^en vernemen

van de Wis- en Natuurkundige Afdeelinp^ der Akademie.

Deze missive met de bijlagen werd door den Voorzitter tusschen-

tijds gesteld in handen van de Heeren J. W. van Wuhk, E. W.
RosENRERrr en C Winklkr met verzoek om praeadvies, dat zal worden

uitgebraclit in de buitengewone vergadering, te houden na alloop

\ an deze gewone vergadering.

4". Brieven van de Heeren A. C. C. G. van Hemkrt te 's Graven-

hage en C. S. Siierrington te Liverpool, waarin zij hun dank be-

tuigen voor de benoeming respectievelijk tot gewoon en tot buiten-

landsch lid der Akademie.

Voor kennisgeving aangenomen.

5". Een gedrukte dankzegging namens „The Academy of natural

Sciences of Philadelphia"' voor den haar door onze Akademie gezon-

den gelukwensch bij gelegenheid van de herdenking van haar 100-

jarig bestaan.

Voor kennisgeving aangenomen.

6". Circulaire van het Comité tot voorbereiding van het „IX*^

Congres international de Zoölogie", dat van 25-30 Maart 1913 te

Monaco zal gehouden worden.

7°. Circulaire van het Comité tot voorbereiding van het ,,VI'^

Congres international d'électrologie et de radiologie générales et

médicales", dat van 26-31 Juli a.s. te Praag zal gehouden worden.

Beide circulaires worden ter kennisname voor de leden beschikbaar

gesteld.

De Heer H. E. de Brüyn leest, ook uit naam der andere leden

der Geologische commissie het volgende advies voor:

Aardkunde. — Naar aanleiding van het in onze handen gestelde

schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 20Meijl.

heeft de Geologische Commissie de eer in overweging te geven een

25 tal exemplaren van het Programma van het in 1913 in Canada

te houden Geologisch Congres te doen toekomen aan de leden van

het Bestuur van het Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap voor

Nederland en Koloniën, te adresseeren aan den Secretaris van de

Geologische Sectie, den Heer Professor Dr. H. J. Jonker te Delft.

Namens de Geologische Commissie,

De Secretaris,

Juni 1912. H. E. de Brüyn.

Besloten wordt den Minister een afschrift van dit advies met een

begeleidend schrijven te zenden.

8*
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Natuurkunde. — De Heer C. Lely doet, ook uit naam van zijn

mede-commissieleden, voorlezing van het volgende advies:

!ii handen uwer Commissie werd gesteld een missive van den

Minister van Binnenlandsche Zaken d. d. 12 Juni 1912, N». 1639

Afdecling K.W. betreffende een schrijven van den Franschen Gezant

d.d. 30 Mei j.1. inhoudende een uitnoodiging tot deelneming aan een

door de Fransche Regeering tegen 15 October a.s. bijeen te roepen

internationale conferentie ter zake van radiotelegrafische seinen.

BHjkens het programma ovei-gelegd bij het schrijven van den

Franscl'.en Gezant heeft die conferentie ten doel

:

1". het bestndeeren van de verbeteringen, welke aan den bestaanden

dienst v;ui radiotelegrafische tijd- en andere seinen van den EitTel-

toren kunnen worden gebracht met het oog op de behoeften der

astronomie, zeevaart, geodesie, seismologie en metereologie met ver-

wante \> elenscliappen,

2°. het bestndeeren der grondslagen, waarop een samenwerking

voor dat doel tusschen verschillende observatoria tot stand kan

worden gebracht,

3". het onderzoek der middelen voor het verkrijgen van een ))er-

manente \erbinding tusschen de bestaande en ontworpen organisaties.

Het komt uwe Commissie voor, dat de bestudeering en eventueele

regeling dezer onderwerpen in verschillende opzichten ^ an groot

belang is te achten, in het bijzonder voor de praktische sterrenkunde,

de geodesie en de metereologie in nitgebreiden zin en meer bepaal-

delijk voor de zeevaart.

Wat de praktische sterrenkunde aangaat zij er bijv. opgewezen,

dat in verreweg de meeste gevallen de sterrenkundige om uit zijn

waarnemingen nuttige uitkomsten af te leiden de kennis van den

tijd noodig heeft. In die gevallen, waarvoor die kennis alleen ver-

eischt wordt, om het waargenomen verschijnsel zijn juiste plaats in

de rij der hemel verschijnselen aan te wijzen is het meestal \oldoende

de fout der astronomische uurwerken tot op het tiende deel eener

secunde te kennen. En in zulke gevallen is het reeds zeker, dat de

voorgestelde radiotelegrafische tijdseinen vaak groot voordeel en werk-

besparing kunnen geven. Voor andere gevallen, waarbij naar de

uiterst bereikbare nauwkeurigheid moet worden gestreefd, zooals bij

absolute plaatsbepalingen, vooral als deze een fundamenteel karakter

zullen dragen, is het vraagstuk samengestelder ; dus is het van belang

dat dit grondig wordt bestudeerd.

Dat ook voor geodetische doeleinden de radiotelegrafische tijdseinen
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van groot nut kunnen zijn is reeds voldingeud hcwczon door de

ondervinding- in Franiuijk en Diiitscidand.

Op het gebied der zeev aart lieeft liet zenden van ladiotclegrafisc-iie

tijdseinen, storniwaarscliuwiiigen en weerbericlilen in den kialslen

(ijd eene voortdurende uitbreiding verivregen. Ten aanzien van deze

kiatste seinen zij verniekl, dat na den storm van 3 I)ee. 1909 ten

behoeve van oork^gbodems en visseliersvaarluigen kxngs de Duitstdie

kusten een geregeld en uitgebreid systeem van radiotelegrafisehe

waarschuwingen is ingevoerd. Ten onzent wordt liet politievaartuig

in de Noordzee langs dezen weg van een naderend gevaar verwittigd

met het doel de visschersvloot hierop opmerkzaam te maken.

Van een geregeld uitzeiulen van meteorologische berichten van

den Eifïeltoren zouden zeker niet het minst de schepen der Neder-

landsche stoomvaartmaatschappijen kunnen piotiteeren, die o\) hunne

reizen naar Indië en Amerika bij voortduring in de gevaarlijkste

deelen van den Atlantisclien Oceaan verkeeren. Ook zouden op grond

van deze berichten aan boord de daar verrichte waarnemingen oji

veel sneller en juistere wijze kunnen worden geinterpreteerd dan nu

het geval is.

Op grond \an bovengenoemde voor Nederland gewichtige belangen,

die bij de onderwerpen op de conferentie te behandelen betrokken

zijji, heeft Uwe Commissie de eer voor te stellen den Minister \ an

Binnsntandsche Zaken in overweging te geven te bevorderen, dat

door Nederlandsche gedelegeerden aan de Conferentie woi'dt deel-

genomen.

In verband met de onderwerpen, die het meest op den voorgrond

treden zoude het wenschelijk zijn, dat als gedelegeerden werden

aangewezen :

een praktisch sterrenkundige,

een metereoloog in het bijzonder bekend met de belangen

der zeevaart, en

een physicns.

Amsterdam, De Commissie voornoemd,

29 Juni 1912. C. Lely.

E. F. VAN DE Sande Bakhuyzen.

J. P. VAN DER Stok.

P. Zeeman.

Besloten wordt een afschrift van dit advies met een begeleidend

schrijxen aan den minister te zenden.
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Scheikunde. — De Pleer A. P. N. Franchimont, doet, mede namens

den Heer J. V. Dcbsky, eene mededeeling: „Bijdrage tot de

kennis der directe nitreering van aliphatische iminoverbindingen"

.

In de Januarizilting van 1907 had ik de eer een overzicht te geven

van de werking van reëel salpeterzuur op \erzadigde heterocjclische

verbindingen, wier cyclus uit C en N atomen bestaat. Aanleiding

daartoe was o.a. het door den Heer Donk opgemerkte en beschreven

H
feit dat het zoogenaamde glycocollanluidride H,C—N—CO waarin de

I I

OC—N—CH,
H

groep NH zich tnsschen CO en CH, bevindt, zich moeilijk nitreeren

laat, moeilijker dan ik \erwacht had op grond dat tal van andere

heterocyclische verbindingen, zoowel met cycli van vijf als van zes

atomen, waarin de groep NH op dezelfde wijze geplaatst is, zich

juist zeer gemakkelijk hadden laten nitreeren met reëel salpeterzuur

bij de gewone temperatuur. Dit was hier niet het geval ; alleen een

behandeling van het nitraat met azijnzuuranhydride of wel, zooals

ik met Dr. Friedmanx aantoonde, van het glycocollanhydride met

azijnzuuranhydride en salpeterzuur, gaf een mono- en een dinitrode-

CH,

I

H
rivaat. Bij het zoogenaamde atanineanhydride HC—N—CO en bij het

I I

OC-N—CH
H

I

CH3

H
a-amino-isohoterzuuranhydride (CHJ^C—N—CO vonden Friedmann

I i

OC—N-C(CHJ,
H

en ik iets dergelijks, met dien verstande evenwel, dat de nitratie

steeds moeilijker plaats had, hetgeen aan sterischen invloed kan

worden toegeschreven.

In diezelfde zitting, herinnerde ik ook aan het \roeger door mij

ge\onden feit dat de groep NH, in een cyclus geplaatst tusschen

twee groepen CO, zich niet met reëel salpeterzuur nitreeren laat,

evenmin als wanneer zij geplaatst is tusschen twee verzadigde kool-

waterstofresten. De verwachting dat één der elf isomeren van het

zoogenaamde glycocollanhydride, dat de heer Jongkees voor mij ge-
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H
maakt had, — n.1. liet iminodiazijnzunrimide — H,C—N—CH, waarin

I !

OC—N—co
H

één groep NH tusschen twee CO groepen, de andere tussclien twee

CHj groepen staat, zicli niet direct door reëel salpeterzuur zou laten

nitreeren, werd in zooverre niet bevestigd, dat het wel een nitro-

derivaat scheen te geven, maar met een ige eigenschappen, afwijkende

van die welke men tot nog toe bij nitraminen en nitramiden had

opgemerkt, zoodat de vraag kon rijzen of de nitrogroep aan de stik-

stof dan w^el aan de koolstof is geplaatst.

De eigenaardige eigenschappen \an het nitroderivaat maakten de

kans om die vraag op directe wijze — b.v. door reductie tot hydrazine

— te kunnen beantwoorden, zeer gering. Ook is het uitgangsmateriaal

— het imide — moeilijk en dan nog zelfs met een geringe opbrengst

te verkrijgen, zoodat grooie zuinigheid bij het onderzoek geboden is.

Twee indirecte wegen waren echter in te slaan, n.1. door uit te gaan

van stoffen, waarin of de H aan de N óf die aan de C door andere

groepen zijn vervangen en deze verbindingen RX^^CH^—COj,NH en

HN(C(R),—CO)^^!! op nitreerbaarheid te onderzoeken. De laatste

weg is ongetwijfeld de beste ofschoon men ook daar op moeilijkheden,

b.v. moeilijke nitratie door sterische verhindering, zou kunnen stuiten,

zooals reeds in analoge gevallen door mij en Fbiedmann is aan-

getoond.

Van den eersten weg zullen hier een paar voorbeelden gegeven

worden, n.1. acetyl- en methylderivaten, die echter geen eindbesluit

toelaten. Steun voor het vermoeden dat de NO, groep aan de N is

geplaatst kan cenigszins geleverd worden door de resultaten der

nitreering van de acyclische verbindingen, waaruit het imide ontstaat,

zooals het iminodiacetonitril, het iminodiazijnzuur, zijn ester en amide.

Hierdoor wordt tevens een bijdrage tot de kennis der nitreering van

acyclische iminoverbindingen geleverd, waaruit wederom blijkt, dat

de nitratie van een groep NH, geplaatst tusschen twee CH, groepen

(resten van verzadigde koolwaterstoffen), ook afhangt van hetgeen

zich verder aan die koolwaterstofresten bevindt.

De verkregen resultaten zijn de volgende :

Het iminodiaceionitr'd HN(CHj,CN)2 geeft met gewoon salpeterzuur

een nitraat in fraaie glanzende naalden, die bij '138—140° onder

ontleding smelten. Door analyse en titratie van het salpeterzuur w^erd

de formule vastgesteld. Het is gemakkelijk oplosbaar in koud water,
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oplosl)aar in heeten methylalcoliol, aethylalcohol en aeeton, moeilijk

oplosbaar in kouden alcohol, aether, azijnester en benzol. Bij lang-

zame bckoeling van een heete alcoholische oplossing kristalliseert het

zeer fraai. Wordt dit nitraat in reëel salpeterzuiir opgelost, waarbij

eenio-e warmte ontwikkeld wordt, en laat men dan het zuur in vaciio

boven kalk verdampen, dan geeft liet residu door aanroeren met

absoluten alcohol een kristalbrij, die na droging uit droge benzol

omseUristalliseerd, i)rachtige sneeuwwitte naalden vormt, smeltende

5ij "lOO—101°. Hun analyse stemt op het nitroderivaat NO,N(0H,CN),,

nitro-iminodiacetonitnl. Het vertoont de reactie der nitramiiien met in

azijnzuur opgelo.st «-naphtylamine en zink. Bij verwarming met water

heeft ontleding plaats.

Het im'modiazijmuur HX(CH,0O^H), geeft een nitraat, dat reeds

in 1865 door Heintz is beschreven. Wordt dit nitraat in reëel sal-

peterznur opgelost en de oplossing in vacuo boven kalk verdampt,

dan krijgt men het onveranderd terug. Het is onoplosbaar in aether,

benzol en azijnester. Verwarmt men echter de salpeterzure oplossing

tot koken, dan ontstaat een nitrodei-ivaat NOjN(CH^CO.,H), — nitro-

iminodiazfjnzuur, dat na verdamping \an het salpeterzuur in vacuo

boven kalk, terugblijft. Het is oplosbaar in methyl- en aethylalcohol,

in aceton en azijnester, ook in koud water. Uit azijnester gekristal-

liseerd geeft het breede, vlakke naalden, onderling als een waaier

verbonden. Zijn smelt- of juister ontledingspunt schijnt bij ongeveer

153° te liggen. De waterige oplossing reageert sterk zuur en geeft

de reeds genoemde niframinereactie. Er werd een neutraal kalium-

zout van gemaakt, dat door toevoegen van absoluten alcohol aan de

waterige oplossing goed kristalliseert: het wordt bij i 195° ontleed

onder ontploffing. Ook het zure kaliumzout, dat in alcohol moeilijk

oplost en fraai kristalliseert, werd bereid. Van den door den Heer

JoNGKEES beschreven aethylester van het irainodiazijnzuur werd even-

eens een nitraat gemaakt, dat in alcohol zeer weinig oplosbaar is

en in zijdeachtige naaldjes kristalliseert, die bij 198-199° smelten.

Door dit nitraat op de beschreven wijze met reëel salpeterzuur in

de koude te behandelen krijgt men het onveranderd terug, wordt

de oplossing echter tot koken verwarmd, dan \oiint zich het nitro-

derivaat KO,N(CH3CO.,CH3), dat weinig of niet in koud water op-

losbaar is, zoodat men de salpeterzure oplossing in koud water uit-

gieten kan, w^aardoor het neerslaat. Uit azijnester, waarin het oplosbaar

is, krijgt men het in zijdeglanzende fijne schubjes, die bij 63°.5 smelten.

Het iminodiaceetlnüde HN(CHj—CONHg)., gaf met één molecuul

NOjH een nitraat, dat uit de waterige oplossing door toevoegen \an

absoluten alcohol in fraaie glanzende blaadjes werd verkregen, die
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bij 20G° onder ontleding smclkMi. Wordt dit nitraat in reëol salpotcr-

znur gebracht, dan heeft er na verlooj) van korlcn tijd gasontwik-

keling plaats, zooals bij alle amiden, van N.j() ; is deze afgeloopen of

door verwarming l)e-^poedigd, dan krijut men het nitro-iminodiazijnznnr.

Het iininodiact'etamidi' HN\CH,CO/,NH, dat op de door Jonokkks

beschreven wijze werd gemaakt, gaf ook verbindingen met znrcn
;

bereid werden : Ie die met HCl als glanzende fraaie kristallen, die

bij verhitting boven 180° ontleed worden ; 2e die met NOjH, even-

eens witte kristallen met sterken glans, die boven 180° verhit, ont-

leed worden onder blanwgi'oene verkleuring. Heide verbindingen

bevatten één molecnnl zuur.

Wanneer het iminodiaceetimide of zijn nitraat in reëel salpeterznnr

opgelost en de oplo.ssing in vacno boven kalk verdampt wordt, krijgt

men een kristalkoek die uit kokend droog chloroform, waarin zij

uiterst moeilijk oplosbaar is, omgekristalliseerd kan worden Zij vormt

dan fraaie, klenrlooze naalden, die de empirische samenstelling van

een mononitroderivaat hebben. Dit nilro-iminodiaceetimide NO^N
(CHjCO)NH wordt vanzelf, vooral in niet geheel droge lucht, donker-

blauw en zijn waterige oplossing wordt bij verwarming eerst groen,

dan blauw en scheidt een bijna zwarte, alleen in geconcentreerd

zwavelzuur met indigoblauwe kleur oplosbare, amorphe stof af.

Om het nog waarschijnlijker te maken dat de nitrogroep aan de

stikstof geplaatst is, die zich tusschen de CH^ groepen bevindt, werd

vooreerst het acetyliminodiiceetlmide CH„C0N(CH.X'0)5jNH gemaakt,

door in vacuo acetyliminodiaceetamide, dat volgens Jongkees een

ontledingspunt bij 203° heeft, te sublimeeren. Bij het omkristalliseeren

van het sublimaat uit methylalcohol werden prachtige kristalletjes

verkregen, die bij 167—168° smelten en volgens analyse de empirische

samenstelling van het acetyliminodiaceetimide hebben. Zij zijn onop-

losbaar in benzol, petroleumaelher en azijnester. Dezelfde slof werd

vei kregen door het iminodiaceetimide met azijnzuuranhydride te koken.

Dit acetylderivaat werd in reëel salpeterzuur opgelost en de oplos-

sing in vacuo boven kalk \erJarapt. De terugblijvende kristalmassa

bleek na omkristalliseeren uit methylalcohol hoofdzakelijk uit onver-

anderd acetyldei-ivaat te bestaan. De moederloog vertoonde echter

kleurverschijnselen, die het vermoeden, dat in een klein gedeelte de

acetylgroep door de nitrogroep vervangen is, kunnen doen ontstaan.

Eindelijk werden nog een paar deri\aten van het methyliminodi-

azljnzuur CH3N(CH^C().,H\,, w^aarin dus het waterstofatoom van de

tusschen 2 CH, geplaatste NH groep door methyl is vervangen, ge-

maakt. Allereerst het dhmkh, door den methylesler van hot ge-

no3mde zuur met NH3 in methylalcoholische oplossing te laten staan.
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Dit diamide CHjN(CH,CONH3)3 vormt fraaie, groote kristallen, die

bij 162—163° smelten; het is gemakkelijk oplosbaar in koud water,

methyl- en aethylalcohol, zeer weinig in azijnester, aceton, aether,

petroleumaether, chloroform en benzol. Het werd uit kokenden

methylalcohol omgekristalliseerd.

Uit het diamide werd het imide bereid door sublimatie onder een

druk van 17—18 m.m. bij 200—220°. Het aldus verkregen methyl-

iminodiaceetimide CH3N(CH,C0)jNH werd eerst uit kokenden azijn-

ester gekristalliseerd, waarin het amide zoo goed als onoplosbaar is,

vervolgens uit kokend aceton en ten slotte uit w^einig kokenden

methjlalcohol. Het vormt dan wit[e glanzende kristallen, die bij

106° smelten. Dit imide geeft gekristalliseerde verbindingen met één

molecuul HCl of KO3H. De eerste w'ordt bij verhitting boven 235°

ontleed; de tweede boven 130°. In reëel salpelerzuur gebracht schijnt

reeds bij gewone temperatuur langzaam een oxydatie plaats te vinden,

althans er had na eenigen tijd in vacuo boven kalk vrij sterke ont-

wikkeling van roode dampen plaats en uit de teruggebleven blazige

massa kon tot nog toe geen definieerbaar product afgescheiden worden.

Ofschoon de vraag naar de plaats der nitrogroep in het nilro-

iminodiaceetimide nog niet geheel is opgelost, daar deze eerst dan

volkomen is vastgesteld als ook het analoge isoboterzmirderivaat

HX(C(CH3)3CO)2NH op nitreerbaarheid is onderzocht, toch is zij door

de verkregen resultaten, wier mededeeling door het vertrek vanden

Heer Dubsky gewenscht w^as, vrij waarschijnlijk gemaakt.

De directe nitreerbaarheid der besproken acyclische aliphatische

iminoverbindingen, als ook de verschillen in gemakkelijkheid dezer

nitreering, wijzen op een verband met hetgeen daaromtrent bij aro-

matische N- verbindingen, waar de nitreerbaarheid, of anders gezegd

de vorming van nitraminen door directe nitreering door Van Romburgh

liet eerst is aangetoond, is gevonden.

Dit verband is geheel in overeenstemming met hetgeen ik vroeger

omtrent de directe nitreerbaarheid van aliphatische koolstofverbin-

heb aangetoond door het nitreeren van malonzuiir en zijn esters,

van methenyltricarboonzare ester enz., waaruit volgt dat de directe

nitreerbaarheid veroorzaakt wordt door de nabijheid van zoogenaamde

negatieve groepen \an bepaalde sterkte.

Zoo werden ook de aliphatische nitraminen en nitramiden ontdekt

door de amiden, waarin eveneens een negatieve groep voorkomt, te

nitreeren en blijkt nu dat ook een aliphatisch secundair amine, in

casu dimethylamine, zich direct laat nitreeren als in de alkylgroepen

de groep CN of CO,H, dus bepaalde negatieve groepen, zich bevinden.
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Ik lieb mij daarom nog de vraag gesteld of ook de plienyl- or

nilroplienjlgroep in staat zou zijn hetzelfde resultaat op te leveren

als CN of COjH. Dit schijnt echter niet het geval, want dibenzyl-

amine HN(CH2CjH5), gaf mij wel dinitrodibenzylaminenitraat, maar

geen nitramine bij koking met reëel salj)eterzuur.

De gemakkelijke nitreerbaarheid van iminodiacetonitril en van

iminodiazijnzuur en zijn derivaten is opvallend, vooral als men haar

vergelijkt met die van andere stoften, zooals het onderstaande lijstje

doet zien.
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matig van de eerste soort" en ,,lialf)egelmatig van de tweede soort"

noemen. Die van de eerste soort zijn in de volgende tabel verzameld.

In deze tabel is van ieder veelvlak het aantal der hoekpunten, ribben

en zijvlakken aangegeven en aangewezen, welke zijvlakken door

ieder hoekpnnt en welke paren van zijvlakken door iedere soort

xan ribben gaan. Hierbij duidt p,, een regelmatige ?i-hoek aan.

Notatie
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iii, die ieder op zich zelf kunnen \ oorkomen, n.1. gelijklieid van lengte

der ribben en gelijklieid van de tweevlakshoeken op de ribben. Zoo

hebben alle veelvhakken van de tabel even lange ribben doch (met

uitzondering van de jinmmers 6 en 7) meer dan één soort van twee-

vh\ksiioeken, terwijl bij de overeenkomstige veel vlakken van de

tweede soort juist het omgekeerde voorkomt. In een geval, waarin,

als bij de veelvlakken der tabel op twee na, de gelijkheid der ribben

slechts ten deele verwezenlijkt is, spreek ik van een ,, half kenmerk",

zoodat deze veelvlakken 1^ kenmerk vertoonen. Door deze uit-

komst in verband te brengen met de omstandigheid, dat een veel-

vlak in het geheel 3 kenmerken kan hebben, verki'ijgt het epitheton

,,halfVegelmatig" een letterlijke beteekenis. Daar de veelvlakken N". 6

en N". 7 der tabel de beide halve kenmerken der ribben vertoonen,

moeten deze in ons stelsel ,,—regelmatig" genoemd worden.

We merken op, dat de kenmerken van een halfregelmatig veel-

vlak van de eene soort juist ontbreken in het overeenkomstige veel-

vlak van de andere soort; bovendien, dat we genoodzaakt zijn, bij

het in rekening brengen van de kenmerken van een \eelvlak van

bepaalde soort, een geheel bepaalde volgorde in acht te nemen en,

beginnende van het begin, alleen op elkaar volgende kenmerken mee

te tellen, n.1. bij de veelvlakken van de eerste soort gelijkheid van

hoekpunten, gelijkheid in ribbenlengte, gelijkheid van standhoeken,

gelijkheid van zijvlakken en bij de veelvlakken van de tweede soort

de omgekeerde volgorde. Werd deze volgorde bijv. niet in acht ge-

nomen met betrekking tot de twee halve kenmerken, die met de

ribben samenhangen, dan zou eenerzijds een balk met verschil van

lengte, breedte en hoogte volgens de gelijkheid der hoekpunten en

der standhoeken halfregelmatig van do eerste soort, andererzijds een

dubbelpjramide, ontstaan door het met elkaar tot bedekking brengen

van twee zijvlakken van twee gelijke regelmatige viervlakken,

wegens de gelijkheid van zijvlakken en van ribbenlengte, halfregel-

matig van de tweede soort moeten heeten, iets waartegen gegronde

bedenkingen aan te voeren zijn.

De op hoogere ruimten uitgebreide definitie van ,,graad van regel-

maat" luidt nu als volgt

:

,,De graad van regelmaat van een ^i-dimensionaal poljtoop is een

breuk, waarvan de noemer n en de teller p het aantal der opeenvolgende

kenmerken van regelmaat is, bij de polytopen van de eerste soort

vanaf de hookpuntszijde, bij die van de tweede soort vanaf de zijde der

begrenzende n—1 -dimensionale polytopen gerekend."

In mijn proefz^clirift heb ik me bepaald tot polytopen van de
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eerste soort, wier graad van regelmaat minstens 4 is. Voor de methoden

bij de opsporing van die poljtopen gebruikt moet ik naar die \ev-

handeling verwijzen.

In zijn bespreking van mijn proefschrift deed mijn promotor

Dr. P. H. ScHOUTE mij opmerken, dat, indien men alle breuken, die

denkbare graden van regelmaat van een ?2-dimensionaal polytoop

kunnen voorstellen, op den noemer 2n herleidt, de tellers 1 en 2»—

1

ten gevolge van de onsplitsbaarheid van het eerste en het laatste

kenmerk zullen ontbreken, zoodat mijn schaal in dit opzicht iets

overbodigs meedraagt.

Werkelijk is de verdeeling der veelvlakken naar de door mij

voorgestelde schaal aangewezen in het schema

1 2 3 4 5
O — — — - - 1

6 6-6 6 6

I 1 ; 1
;

o F 1—5, 6,7 i?

8— 15

waarbij de cijfers 1—5, 8—15 bij het midden en 6,7 rechts daarvan

betrekking hebben op de door deze nummers in de label aangewezen

veelvlakken, O een geheel onregelmatig, R een regelmatig veel-

vlak voorstelt en P staat voor den balk of de dubbelpjramide boven

vermeld, naarmate de schaal op veelvlakken xan de eerste dan wel

op veelvlakken van de tweede soort slaat. Werkelijk blijven de bij

1 5
de waarden — en — der schaal geplaatste deelpunten ongebruikt en

6 6

doet de overeenkomstige eigenaardigheid zich in Rn bij de deel-

1 2«—

1

punten — en ^'Oor.

Natuurlijk kan men de hiermee aangewezen overtolligheid (van de

aan weerskanten op de uiteinden volgende deelpunten) wegnemen, of

wel door èn het kenmerk der hoekpunten èn dat der begrenzende

n—1 -dimensionale polytopen voor een half kenmerk, öf wel, wat op

hetzelfde neerkomt, door èn de genoemde uiterste kenmerken èn elk

der beide deelen van de overige tnsschen liggende kenmerken voor

één te tellen. Daardoor gaat dan de op onze ruimte betrekking

hebbende schaal over in12 3
O - - - 1

4 4 4

O P 1—5, 6,7 R
8-15
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waarbij de cijfers en letters weer dezelfde beteekeiiis hebben uls

boven. Ken ?z-dimensionaal poljtoo|), waaraan volgens mijn proef-

P P— h
schrift de graad van regelmaat — toekomt, zon dan den graad

n n—

1

verkrijgen voor 1 <. /; "^ 7^ — 1, terwijl deze graad naar beide schalen

dezelfde waarde zon hebben voor ;? = O en p = n, d. i. voor

geheel onregclmalige en voor regelmatige jmljtopen. Immers voor

i^p^n — 1 verliest een polj loop volgens de eerstgenoemde veran-

dering een half kenmerk, terwijl het totale aantal beschikbare ken-

merken aan weerskanten met een half en de noemer dns met de

eenheid vermindert.

In deze mededeeling wensch ik aan te geven, hoe ik mij tot de

door Dr. Schoute aangewezen wijziging mijner schaal verhond. Dit

zal mij gelegenheid geven op drie verschillende pnnten de aandacht

te vestigen.

1. Behalve voor de geheel onregelmatige en regelmatige polytopen

stemmen de beide schalen voor zuiver halfregelmatige poljtopen

overeen. Immers, uit de onderstelling

n n—

1

volgt

2p{n—l) — n{2p—\),

{n, en dus

P __P-k _ 1

tl n— i

Verdeelt men de polytopen van de ruimte 7?„ in drie groepen

waarvoor de graad van regelmaat achtereenvolgens kleiner dan een

half, gelijk aan een half en grooter dan een half is, zoo brengt de

voorgestelde wijziging in deze groepen dus geen verandering. Anders

gezegd: bij het overgaan tot de nieuwe schaal blijven de polytopen

met een graad van regelmaat gelijk aan een half op hun plaats

terwijl de overigen bij het* gebruik van schalen van dezelfde lengte

een van het midden der schaal verwijderende beweging uitvoeren.

Dus treden de door mij gevonden polytopen met een graad van

regelmaat minstens gelijk aan een half bij het gebruik der nieuwe

schaal eveneens op en bestaat er bij mij in dit opzicht niet het

minste bezwaar deze nieuwe schaal over te nemen ^).

^) Dr. Schoute verzoekt mij mee te deelen, dat het gronddenkbeeld van deze

nieuwe schaal voor Rn zich bij hem heeft voorgedaan in een gesprek met F. Zermke,

candidaat in W. en N. aan de Universiteit te Arasterdam.
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2. Men mag echter niet Aerwachten, dat de nieuwe schaal, voor

c\k der beide soorten van polytopen afzonderlijk beschouwd, geen

overtollige deelpunten zal bevatten. Reeds in de ruimte R^ vinden

we met betrekking tot de polytopen van de eerste soort in

de nieuwe schaal, die met de boven gegevene oude voor

3 overeenstemt, het deelpunt — onbezet. Zoo vindt men
612 3 4 5

^
6 6 6 6

'Q

O P e,S{h) e^S{h) ce,S{o) R
waarin O en R dezelfde beteekenis hebben als boven, F een recht-

hoekig parallelotoop is met vierderlei ribbenlengte en e^S{^), ('.,5(5),

ce^ >S(5) in de notatie van Mrs. A. Boole Stott drie uit het regel-

matige simplex ;S(5) \'an R^ afgeleide polytopen voorstellen ^).

3. Nu de nieuwe schaal slechts voor het geval n =z 3 onzer ruimte

geen onbezette deelpunten draagt, zou het niet de moeite waard zijn

haar in de plaats te stellen van de mijne, die het voordeel bezit

alle groepen van grenselementen — hoekpunten, ribben, zijvlakken, enz.

tot en met de begrenzende elementen met het hoogste aantal af-

metingen — op voet van gelijkheid te behandelen, ware het niet,

dat deze substitutie een tweede voordeel meebrengt, dat mij van veel

gewicht toeschijnt. We zullen dit eenigszins uitvoerig uiteen zetten.

Bij de bepaling der halfregelmatige polytopen van de eerste soort

beschouwde ik bij ieder polytoop het overeenkomstige ,,lioekpunts-

polytoop" '). De hoekpunten van dit laatste zijn die hoekpunten van

het oorspronkelijke polytoop, welke door ribben met een zelfde

hoekpunt van dit polytoop verbonden zijn. In een aanhangsel van

mijn proefschrift is nu als regel opgegeven, dat een [)olytoop met

even lange ribben ^) één kenmerk van regelmaat meer bezit dan

zijn hoekpuntspolytoop en dat dus, als het laatste ?i-dimensionaal is

P
en een graad van regelmaat — heeft, aan het eerste een graad van

n

p+ 1
regelmaat toekomt. In dien regel brengt de verandering der schaal

n-\-l

klaarblijkelijk geen wijziging aan. Als men, uitgaande van een

1) „Geometiical deduction of semiregular ffoiii vegular polylopes and space

fillings", Vcrh. Kon. Akad. v. T'Fc/ensc/iaj^pe», Amsterdam, Ie sectie, deel XI, n*^. 1.

2) Niet te verwarren met het polytoop van lioekpunlsafkorast van Mrs. A. Boole

Stott.

S) Dit laatste is ter plaatse (blz. 129) stilzwijgend ondersteld.
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?i-(limeiisionaal lioekpiints[)ülvtoop, een y^+ l-dimensiomicil polytijop

opbouwt, neemt liet laatste alle kenmerkeji van regelmaat van liet

eerste, telkens voor grenselementen van één dimensie liooger, over

en bovendien verkrijgt het aan het begin der reeks twee nieuwe

halve kenmerken, n.1. gelijke hoekpunten en even lange ribben.

Eindelijk vermeerdert de noemer eveneens met de eenheid, omdat

het nieuwe polytoop zijn hoekpuntspolytoop in het aantal der af-

metingen met de eenheid overtreft.

Op dezen eenvoudigen regel moest ik in mijn proefschrift een uit-

zondering vermelden, voorkomende ais het hoekpuntspolytoop onregel-

1

matig, d. i. als p nul is. Want dan moet — niet in maar in
71 n -f-

1

li
overgaan. Zoo is het hoekpnntspolytoop \'an de halfregelmatige

n f 1

veelvlakken der tabel — d. i. dus hier de ,,lioekpuntsveelhoek" —
een gelijkbeenige driehoek voor de nummers 1—5 en 14, een gelijk-

beenig trapezium \oor de nummers 8, 9, 15, een driehoek met drie

ongelijke zijden voor de nummers 10, 11, een symmetrische vijfhoek

voor de nummers 12, 13, en voert dus voor de genoemde gevallen

O li
de graad van regelmaat — van den hoekpuntsveelhoek tot — = è-

2 o

Deze uitzondering nu wordt opgeheven bij in\'oering van de door

Dr. ScHOUTE aangegeven schaal; want daarbij gaat in de genoemde

O
gevallen — in ^ over.

Wegens het laatste belangrijke voordeel van de nieuwe schaal

boven de oude wensch ik de eerste over te nemen. Daarvoor laat

ik ten slotte een tweede tabel volgen, waarin de meerdimensionale

polytopen met een graad van regelmaat minstens gelijk aan een

half, met den nieuwen hun toekomenden graad van regelmaat voor-

zien, worden opgesomd.

De opschriften R,, stellen het aantal ?z-dimensionale grenslichamen

van het polytoop voor. De aard dier grenslichamen zijn aangegeven

door notaties, wier beteekenis uit de tabel zelve of uit de eerste

tabel dezer mededeeling blijkt. De in genoemde tabellen niet voor-

komende notaties zijn

:

p,i . . . voorstellende regelmatlgen 7z-hoek,

T . . . ,, regelmatig tetraeder,

C „ kubus,

O „ regelmatig oclaeder,

Cj. .

.

„ regelmatige 4-dimensionale 5-cel,
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Cl, voorstelloiKlr regelnuilige 4-(IiMieiisioiuile 16-c'el

S/i ,, regel nicitig /^(lilnensiollaal simplex,

Cl';, ,, ,, ,, ,, kniis|)olytoü|».

Uit de tabel blijkt ook, wanneer nieii niet een half kenmerk te

doen heeft. Dit is o. a. het geval met het eerste polytoop van de

tabel. Het is begrensd door driehoeken \an twee soorten, die ten

getale van 10 en 20 voorkomen.

Meppel, Jnni 1912.

Aardkunde. — De Heer G. A. F. Moj-engraaff doet eene mede-

deeling: „De jong.'ite öoclemöeweyiih/en op het eiland Tiinor

en hunne beteekenis voor de geolouische geschiedenis van den

Oost-Indischen archipel."

Het optreden van hoog boven zee opgeheven rifkalken op de eilanden

van het oostelijk deel van den Oost-Indischen archipel, niet het minst

op het eiland Timor, is een verschijnsel, dat reeds lang de aandacht

heeft getrokken, en het bewijs le\ert dat geoh^gisch gesproken kort

geleden die eilanden sterk ten opzichte van den zeespiegel zijn op-

geheven. De Timor-expeditie ^) heeft ook aan deze opgeheven rifkalken

haar aandacht geschonken en daarvan zijn eenige nieuwe opvattingen

omtrent hun geschiedenis het gevolg geweest, welke wellicht eenig

licht zullen kunnen \erspreiden omtrent den aard en den samenhang

der jongste bodembewegingen in den Oost-Indischen archipel.

De volgende korte opmerkingen dienen om te leiden tot de nit-

eenzetting der geschiedenis dier rifkalken.

In post-eoceenen, prae-plioceenen, maar overigens op het oogenblik

niet nader te preciseeren tijd, werden alle vormingen van het eiland

Timor zeer intensief ineengeplooid. Voor zoover thans bekend, zijn

onder die vormingen allerlei formaties, \an Perm tot en met Eoceen,

vertegenwoordigd en daarom zal het geheel dier geplooide formaties

hier met den naam van de Perm-Eoceen-serie of ook w^el met dien

van oude formaties worden aangeduid.

Op die plooiing volgde waarschijnlijk een lange periode van nivel-

-) De Timor-expeditie, die bestond uit de heeren H. A. Brouwer, F. A H.

Weckherlin de Marez Oyens en schrijver dezes als leider, heeft geologische

verkenningstochten in de oostelijke helft van Nederlandsch Timor uitgevoerd in de

jaren 1910—1912.
9*
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Icei-iiig, iii ieder geval vindt inen tiians discordant een jong-tertiaire

formatie ') direct op het stérk gedenudeerde oudere, geplooide terrein

liggen. De oudste lagen van deze jong-tertiaire formatie bestaan uit

zuiveren Globigerinen-kalksteeU; dus een pelagische afzetting zonder

bestanddeelen van terrigenen oorsprong, die ver van land moet zijn

afgezet"). Zij strekt zich over een zeer groot deel van Midden-Timor

uit (fig. 1).

Reeds gedurende den tijd dat deze Globigerinen-kalksteen werd afgezet,

begonnen zich in Timor door bodembewegijigen bekkens of troggen

te vormen. In die bekkens daalde de bodem langzaam maar gedurende

langen tijd; het zijn slenken (,,Grabenversenkungen"). ')

Buiten de slenken, in de horsten, had langzame doch waarschijnlijk

vrij geringe opheffing van den bodem plaats. Bij die zwakke opliefiing

werd de zee ondieper en rifkalken ontwikkelden zich hier en daar

op den Globigerinen-kalksteen. Deze rifkalken zijn zeer rijk aan

Foraminiferen, wier voorloopige determinatie een mioceenen ouderdom

voor deze rifkalken aannemelijk maakt. Mocht deze opvatting door

nader palaeontologisch onderzoek worden bevestigd, dan zou daaruit

dus ook een mioceene ouderdom voor den Globigerinen-kalksteen

volgen. Bij de voortgaande langzame opheffing van de horsten

schijnen zich voortdurend zulke i-ifkalken gevormd te hebben, welke

dus telkens naarmate zij jonger zijn in een iets lager niveau liggen

en gezamenlijk hier en daar rifpantsers vormen. De rifkalken be-

vatten niet zelden rol steentjes en gaan hier en daar over in strand

-

conglomeraten. De dikte van deze vormingen, die dus buiten de

slenken liggen, is gering, hoogstens 60 Meter.

In de slenken of bekkens beginnen zich in de bovenste lagen van

den Globigerinen-kalksteen allengs enkele terrigene bestanddeelen te

vertoonen en geleidelijk gaat hij dan over in iets meer zanderige

kalksteenen, somtijds in zeer fijne grintsteenen met kalkcement,

waarbij dus de invloed van land zich steeds sterker doet gevoelen,

terwijl nog hooger in deze formatie kleisteenen en kleizandsteenen

optreden met zeer talrijke schelpen der ondiepe zee, terwijl ook nog

1) Met zekerheid kan als geheel van deze formatie alleen gezegd worden, dat

zij jonger dan eoceen moet zijn.

~) Toch zou ik deze afzetting, hoewel ver van land gevormd, geen diepzee afzet-

ting willen noemen en denk eerder voor haar wijze van ontstaan aan soortgelijke

omstandigheden als die, waaronder de schrijfkrijt in Europa is gevormd, met welk

gesteente deze jong-tertiaire Globigerinen-kalksteen merkwaardige pelrographische

overeenkomst vertoont.

^) Alleen de voornaamste dezer slenken, die voor de ontwikkeling van liet jong-

tertiair van beteekenis zijn, zullen hier worden besproken
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veelal Globigerineu blijven vooi'komen. Deze fauna is van plioceenen ')

ouderdom zoodat daarmede de ouderdom van de vlakzeeafzettiiigen,

die in hoofdzaak tot de jong-tertiaire slenken of bekkens zijn beperkt,

is vastgelegd. In de hoogere lagen begiimen baid<jes grof zand en

fijn grint vrij talrijk op te treden, zoodat gedurende de vorming van

deze lagen het land nabij moet zijn geweest.

Fig. 1. Verspreiding der jong-tertiaire afzettingen in MiddenTimor.

Schaal 1 : 2.560.000

Deze bekkens of slenken verloopen xrijwel evenwijdig aan de

lengteas van het eiland Tiraor. Nu eens heeft men met een, enkel-

voudig bekken te doen, zooals in een groot gedeelte van Midden-

Timor, o.a. tusschen Kapan en Niki-Niki, en men mag dan van een

mediaan jong-tertiair bekken spreken, meestal echter is het bekken

in min of meer samenhangende deelen verdeeld door strooken of

eilanden der oude formaties, die evenwijdig met de lengteas van het

eiland sterk verlengd zijn. Zoo wordt in het oostelijk deel van Midden-

Timor het mediane bekken door het Mandeo-gebergte in twee bekkens

^) De plioceene ouderdom is aangetoond door Martin bij de beschrijving der

fauna van Foeloemonoe in het Talau-bekken, welke identiek is met de fauna der

lagen met schelpen in het Benain- bekken. K. Martin. Tertiaer von Timor. Beitrage

zur Geologie Ost-Asiens und .Australiens. Serie I, Band III, p. 305. Leiden 18S3—1887.
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of troggen, het Talau-Insana-bekken en het Benain-hekken, N-erdeeld '),

terwijl het laatste verder westwaarts plaatselijk door een smallen

rug van oudere formaties in een noordelijk Benain-Xoimoetie-bekken

en een zuidelijk of Xoii Lioe-bekken wordt verdeeld. Verschuivingen

van groot bedrag (de randbreuken der slenken) scheiden de jong-

tertiairc afzettingen in de slenken van de oude geplooide formaties

daar buiten in de horsten; door haar invloed is o.a. de plotselinge

en sterke opbuiging (sleuring) der jong-tertiaire lagen nabij en tegen

dcji rand der bekkens onstaan. Op verscheidene plaatsen kan wer-

den waargenomen, dat aan de randen der bekkens bij de verschui-

vingen een duidelijke vergriiizings-breccie de grens vormt tusschen de

oudere formaties buiten de bekkens en de jong-tertiaire in de bekkens.

Het is stellig, dat naarmate de bodem in de slenken langzaam

daalde, deze steeds met jong-tertiaire sedimenten werden opgevuld,

want het karakter dezer sedimenten verraadt, dat de zee deze slenken

wel voortdurend vulde maar er nimmer een groote diepte bereikte.

Deze jong-tertiaire lagen vertooiien tlians, behalve de reeds ge-

noemde steile opbuiging aan de randen der bekkens, hier en daar

zwakke storingen. De totale dikte der jong-tertiaire formatie in de

slenken is niet bekend, maar zij is stellig veel grooter dan buiten

de slenken en mag m.i. iji het Benain-bekken stellig op meer dan

500 Meter geschat worden.

Direct op de genoemde plioceene afzettingen liggen echte strand-

vormingen, conglomeraten, oesterbanken, rifkalken, enz., die in de

centrale as van het grootste of Benain-bekken op Timor een dikte

van minstens 200 M. liebben.

Fig. 2. Doorsnede door een gedeelte van liet Benain bekken van Midden Timor.

1. Kleistecn en mergel met schelpen, Plioceen.

2. Kalkrijke, deels zanderige mergels, hier en daar met marine organismen.

3. Conglomeraat.

4. Zanderige mergel met Placunna.

D. Rifkalk, jong-Plioceen of Pleistoceen.

6. Oesterbanken.

Schaal. 1 : 14.000. Hoogten in Meters boven den zeespiegel.

1) Deze beide bekkens hangen ten Westen van het Mandeo-gebergte met eikaar

te samen.
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De zwaarste der rifkalkbanken (zie tig-. 2) die in het Ik'iiain-

bekken de heersehende is en in de eontlgnratie van het landsehap

een groote rol speelt, heeft een dikte van 70 M. ; <U\aroj) rnsten

weder conglomeraten, zandsteen, oesterbaid<en enz. alles (lni<h'lijke

strandvoriningen.

Zulke afzettingen kunnen krachtens hun aaiizieidijke dikte slechts

gedurende een periode van langzame daling zijn gevormd, welke

moet hebben plaats gehad aan het einde van den plioccencn of in het

begin van den pleistoceenen tijd.

Naar de randen der bekkens wordt de dikte dezer afzettingen

geringer. De rifkalken en conglomeiaten blijven somtijds tot binnen

de bekkens (slenken) beperkt, hier en daar echter transgredeereii

zij tot buiten de bekkens over een groot deel van Midden-Timor.

De rifkalken rusten dan meestal op een zeer grof strandconglomeraat

en dit discordant op de oudere formaties, en wel nabij de i-anden

der bekkens veelal op den globigerinen-kalksteen en de daarop vol-

gende benedenste lagen van het jong-tertiair die daar door sleuring

der lagen steil zijn opgericht. Het is duidelijk dat deze laat-plioceene

of pleistoeeene rifkalken dus buiten de bekkens zich hier en daar

hebben gevormd in de onmiddellijke nabijheid, zij het dan ook meestal

in een wat lager niveau, van de reeds genoemde oudere rifkalken

van wellicht mioceenen en plioceenen ouderdom. Het bleek niet

mogelijk beide in het terrein steeds met zekerheid te onderscheiden.

Misschien zullen de Foraminiferen bij mikroskopisch onderzoek een

bruikbaar kenmerk opleveren.

Midden in de bekkens is van een discordantie tusschen deze bovenste

strandafzettingen en de plioceene lagen die er direct onder liggen

niets of zeer weinig merkbaar. De zware rifkalkbanken vormen

echter binnen en hier en daar ook nog buiten de bekkens één, slechts

door erosie verbroken, oorspronkelijk samenhangend geheel. Tijdens en

juist na de vorming van deze formatie van conglomeraten en rif-

kalken was dus een zeer groot deel van Timor door de zee bedekt

en wel door een ondiepe zee vol riffen en koraaleilanden. De hooge

gebergten (Moetis, Lakaan, Mandeo etc.) staken nog boven deze zee

uit en de conglomeraten, samengesteld uit rolsteenen uit die gebergten

afkomstig, bewijzen dat die stukken land hoog moeten zijn geweest

en er veel gruis door stroomend water naar zee is afgevoerd.

Men mag aannemen, dat deze toestand, gedurende welken zich

dus de meeste, uitgestrekte zware rifkalkbanken vormden, in laat-

plioceenen of kwartairen tijd bestond. Immers moet, zooals uit het

voorafgaande blijkt, de conglomeraat-rifkalkserie in de slenken jonger

zijn dan de plioceene serie. Eerst nadat deze jonge rifkalken in
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Midden-Timor kant en klaar gevormd waren, volgde de opheffing

van geheel Timor tot het tegenwoordige niveau.

Deze opheffing was echter lang niet overal even sterk en daardoor

ligo-en de opgeheven rifkalken thans niet meer horizontaal, maar

onder zwakke hoeken hellend. Het schijnt dat het centrale gedeelte

van het eiland in het algemeen meer is opgeheven dan de kust-

*>-ebergten. Zoo ligt dan ook de rifkalk in den Diroen-rand ten Zuiden

van den Lakaan ongeveer in de centrale as van Midden-Timor op

1283 M., ongeveer 680 M. liooger dan op het noordelijke kust-

gebergte bij Babilo. Eveneens ligt de rif kalk in den Gempolrand in

de centrale as van het eiland niet ver van Kapan 1250 M. hoog,

terwijl tegen het zuidelijke kustgebergte in de omstreken van Niki-

Niki de grootste hoogte, waarop rifkalken worden aangetroffen,

slechts 750 M. bedraagt.

Bovendien is aan de randen der bekkens in het algemeen de

opheffing van het land aanzienlijker dan in de jong-tertiaire bekkens.

Daardoor liggen de rifkalken zelve boven in de plioceene bekkens

thans ook niet meer in één plat vlak, maar zwak bekken- of trog-

vormig en zijn zij hier en daar in schollen van eenigszins verschil-

lende hoogte verbroken. Of deze laatste omstandigheid misschien aan

inzinking en wegpersing der zachte en min of meer plastische plio-

ceene kleisteenen en mergelige kleisteenen ouder de zware rifkalken

moet worden toegeschreven, is moeielijk uit te maken ; men zou

even goed en m. i. met meer recht aan de zwakke nawerking

der plioceene bewegingen, horst-slenk of bekkeiivorming, kunnen

denken ^).

') Mijne opvattingen wijken van die van Verbeek (R. D. M. Verbeek. Molukken-

verslag. Geologische verkenningstochten in het oostelijke gedeelte vandenNed. O. I.

Archipel. Jaarb. van het Mijnwezen XXXVII. Batavia 1908) eenigszins af; volgens

liem zijn de rifkalken in het Talau-bekken van verschillenden ouderdom en gevormd

gedurende de geleidelijke opheffing van het land als strandriffen, die, al naarmate

zij ouder z'yn, zich in hooger niveau boven den zeespiegel bevinden (1. c. p. 777).

De hoogst gelegene van den Dirden-rand op 1283 M. hoogte zouden van mioceenen

ouderdom zyn, de lager gelegene, bijv bij Lahoeroes, op 569 M. hoogte zouden

jonger en de nog lager gelegene, als die van de Fa'oe Lamin toetoe op ongeveer

800 M. ho.gte zouden van plioceenen ouderdom zijn. De rifkalkbanken zouden

steeds meer tot hun oorspronkelijken horizontalen stand naderen, naarmate zij

jonger zijn; de oudste, hoogst gelegene veitoonen hellingen van S°, de middenste

minder hoog gelegene van ± 5°40', de jongste laagst gelegene van ± 3°50' (1. e.

p. 357 en p. 778).

Terwijl uu ook ik aanneem, dat buiten de slenken (bekkens) rifkalken van

vermoedelijk mioceenen en plioceenen ouderdom voorkomen, welke het hoogst

zijn gelegen, meen ik echter dat alle thans hoog opgeheven rifkalken vóór het

begin der jongste opheffing ziju gevormd en dat de groote meerderheid der rif-
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Gedurende de oplieffingsperiöde moesten zich de rivieren met sterk

en, door de voortdurende oplicCting-, steeds toenemend verval diep

insnijden. Smalle dicjie dalen werden gevormd en heiieersclien

de hiii(ls('luii)Svornicn in een groot doel \an Midden-Tinior. Een

groot aantal rivierterrassen werden ontwikkeld en deze vindt men

zoowel bij de rivieren die door de jong-terliaire bekkens stroomen

als bij die, wier stroomgel)ied daar buiten ligt. Dit bewijst dat

Timor, zij het dan ook niet overal even sterk, in zijn geheel werd

opgeheven.

Het feit dat de versehillende deelen van het land in ongelijke

mate werden opgeheven, heeft ook veroorzaakt dat de rivieren, die

zich in de joiig-tertiaire bekkens bevinden, meestal ergens in hun

loop genoodzaakt zijn, een der dikke rif kalkbanken, waar die weinig

zijn opgeheven, te doorsnijden. Zoo vormt de Benain op 296 M.

hoogte bij Nèke midden in het Benain-bekken een smalle diepe kloof

van eenige kilometers lengte door een rif kalkbank, die zij ook thans

nog niet geheel heeft doorsneden. Bij die insnijding is op één plaats

een deel der koraalkalk eerst ondermijnd en later als een natuurlijke

brug gespaard gebleven.

Evenzoo breekt de Talau juist na haar vereeniging met de Baukama

op 245 M. ^) hoogte boven den zeespiegel door een koraalkalk bank,

kalken, namelijk alle in de jong-teiiiaife bekkens, ook in hel Talau bekken, en een

deel der buiten de bekkens gelegene van gelijken, laat plioceenen of pleistoceenen

ouderdom zijn, en dat bet feit, dat zij tbans op verscliiilende (naar de centrale as

van hel bekken afnemende) hoogten en met verschillende (eveneens naar die centrale

as afnemende) hellingen worden gevonden, moei worden verklaard door de boven

reeds genoemde zwak bekken- of trogvormige en eenigszins verbroken ligging der

doorloopende rifkaikbanken in de bekkens.

1) De groote rivieren, Benain en Talau, werden klaarblijkelijk reeds aangelegd

zoodra de opheffing was begonnen. Toen strekten de strandafzel tingen met de

rifkalken zich nog verder uit dan thans en lagen zij, gerekend van af de niet

ondergedompelde berggroepen, in een zeer zwak zeewaarts hellend vlak en toen

was de buiging en verbrokkelhig tol de tegenwoordige zwak bekkenvormige ligging

dezer afzettingen nog niet tol stand gekomen. Immers de groote rivieren treden

thans uit de hoogere berggroepen in de bekkens en nadat zii over groolen afstand

veelal in breetle dalen deze jongtertiaire bekkens hebben gevolgd, breken zij (zoowel

de Benain als de Talau) in diepe smalle dwarsdalen door de oudere, geplooide

formaties om zich in zee te ontlasten Zij zijn dus ten opzichte van die oudere

formaties daar geërfd (epigenelisch).

-) Verbeek maakt daarvan I. c. p. 348 ook melding ; eenige der hier voor het

Talau bekken vermelde hougten "ijn aan Verbeek's Molukkenverslag ontleend.
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waarin de rivier daar een ca onachtig dal heeft gegraven, dat 55 M.

diep is.

Theoretisch moesten gedurende die opheffingsperiode, die misschien

nog ten deele voortduurt, dunne rif kalkbedeltkingen overal rondom

liet opstijgende land zijn gevormd (rif[)antsers). Het is trouwens de

heerschende opvatting, dat de opgeheven rifkalken op Timor op die

wijze gedurende successive opheffing van het land, beginnend in

mioeeenen tijd, zijn gevormd ^). Inderdaad echter vindt men die

rifpantsers niet langs de noordwest- en zuidoostkust, waar Timor

resp. aan de oostelijke verlenging van de Savoe-zee en aan de

Timor-zee grenst, dus niet aan de lengtekusteu. Wel vindt men die

rifpantsers naar Zuidwest en misschien ook naar Noordoost, dus aan

de dwarskusten.

Wat hiervan de oorzaak kan zijn, kan m. i. afgeleid worden

uit het feit, dat het eiland Timor, waar het aan diepe zeebekkens

grenst, dus zoowel naar Noordwest als naar Zuidoost, is afge-

broken .

Ten eei'ste is dit feit uit de omstandigheid af te leiden, dat de

zware rifkalkbank, die zich zuidwaarts bos en door het geheele Talau-

bekken uitstrekt, op het noordelijk kustgebergte, bijv. bij Baiibo,

naar het Noorden, dus naar zee, plotseling op =t 610 M. hoogte

met haar volle dikte in een steilen wand eindigt en klaarblijkelijk

is afgebroken. Tusschen Baiibo en de kust komt geen spoor van

rifkalk voor, terwijl toch aan het strand wel riffen van levende

koralen voorkomen. Dit pleit, gevoegd bij het feit van de groote

steilheid, waarmede de gebergten der noordkust uit zee oprijzen,

voor het bestaan van een breukrand naar het Noorden.

Voorts ziet men aan de zuidkust de ketens van het Amanatan-

ketengebergte, die met een scherpen hoek met een strekking

OION-WIOZ op de kustlijn der Timor-zee staan (die daar ongeveer

O N. O. strekking heeft) één voor één aan de kust plotseling eindi-

gen met hooge rotswanden, terwijl de zee langs de geheele kust zeer

snel diep wordt en geen spoor toont van eilanden of ondiepten,

die als de voortzettingen dier ketens van geplooide lagen \'an Juras-

sische gesteenten zonden kunnen worden opgevat. Ook hier pleit

alles er voor dat het land langs de zuidkust naar de Timor-zee is

afgebroken. Daardoor is zeer waarschijnlijk de vorming van een

regelmatig rifpantser langs de noord- en zuidkust bij opheffing ver-

hinderd.

1) R. D. M. Vkrbeek, 1. c. p. 777.



129

Neemt men dit aan, dan ligt de vraag voor de iiand : Wat is nn

afgebroken naar Noordwest en Zuidoost? Het l<uniien wel niet anders

zijn dan die massa's, die thans zeer diep gezoidven in de diepe bekkens

van de Timor-zee en de Savoe-zee liggen.

Ten Noorden van Tinior ligt de oostelijke voortzetting van de

Savoe-zee met een diejtte van 3255 M. nabij Poelau Kaïnbing dicht

bij de knst van Timor, ton Zuiden van Timor ligt de Timor-zee met

een diepte van 3109 M. diehlei' i)ij de kust van Timor dan bij de

Sahul-bank, die deel uitmaakt van het Australische continent.

Niet alleen Timor is aldus aan twee zijden door diepe zeebekkens

begrens<l maar het is een coinci<lentie, die geldt voor alle of althans

de meeste eilanden in het oostelijk deel van den archijjel, en dus is

waarschijnlijk in het algemeen het ontstaan der diepe bekkens en

het omhoog rijzen van de eilanden in het oostelijk deel van den

archipel een gelijktijdig verschijnsel en tusschen beide moet een oor-

zakelijk verband bestaan.

Het verschijnsel is een breukvorming, een vorming van naast elkaar

gelegen horsten en slenken, naar mijn meening het resultaat \an

ineenpersingen (plooiingen) op groote diepte.

Wanneer men de vraag stelt : wat moet men zich denken aan de

oppervlakte der aarde te zullen zien, zoo een terrein zich in de diepte

plooit? dan zou ik daarop willen antwoorden: juist wat men op het

oogeublik in het oostelijk deel van den archipel kan waarnemen. ^)

Immers is het bekend, dat plooiing van harde lagen .alleen onder

hoogen druk mogelijk is, en hieruit volgt terstond, dat oorspronkelijk

plooiing slechts op eenige diepte zal kunnen plaats hebben. Aan de

oppervlakte, waar de gesteenten onplooibaar zijn, zal men zulk een

plooiing, die in de diepte ontslaat, moeten waarnemen als een breuk-

vorming en wel opheffing met verbrokkeling van strooken (horsten)

waar in de diepte de zadels der plooien zich vormen, daling of verzin-

king van strooken (slenken) waar in de diepte de troggen der plooien

zich vormen. In het gi'oot beschouwd zullen de op elkaar volgende

horsten (opgeheven eilanden) en slenken (diepe zeebekkens) echter

duidelijk den vorm en het verloop der groote plooien, die zich in

de diepte vormen, moeten weerspiegelen en men zal die dus uit

het relief van den litliospheer kunnen atlezen.

Maar daarvoor moet men het onderzeesche relief mede in aan-

^) Voor Gelebes komt Abkndanon tot een soortgelijke conclusie. Verg. E. C.

Abondanon, Celobes en Halmaheira, Tijds. K. Ned. Aardr Genoolscli. 2, XXVIf.

p. 1140, Leiden 1910.
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raerking nemen, ') en daartoe stelt ons gelukkig de voortreffelijke

diepzeekaart van de Siboga-expeditie in staat. ')

Op die kaart valt nu meer dan iets anders het sterk sprekend

verschil tusschen het westelijk gedeelte, de Java-zee met haar omgeving,

en het oostelijk deel in het oog; hier een zeer onrustig relief en

zeer groote afwisselingen zoowel in de diepte der zee, als in de

hoogten der talrijke eilanden, ginds geringe en zeer gelijkblijvende

diepte der^zee met gering relief der uit zee opstijgende landmassa's').

Het westelijk deel met het rustig relief van land en zee heeft aan

de allerjongste bodembewegingen geen deel genomen ; na de opheffing

die in Centraal-Borneo de mioceene zandsteen formatie tot meer dan

1) Dubbel noodig is dit, waar de totale oppervlakte der diepe bekkens zooveel

aanzienlijker is dan die der opgeheven eilanden. Op zich zelf beschouwd is dit

overigens een zeer gelukkige omstandigheid, want die verhouding heeft gemaakt,

dat de diepe bekkens thans nog betrekkelijk weinig door erosieproducten der

omringende eilanden zijn opgevuld, en dus het relief, dat het directe gevolg der

diepliggende plooiing was, althans onderzeesch vrij zuiver is bewaard gebleven.

Alleen zijn natuurlijk de opgeheven eilanden stellig vrij wat kleiner en minder hoog

dan zij zouden geweest zijn, zoo de erosie niet voortdurend als het ware de ophef-

fing had tegengewerkt. Op of nabij groote continenten is de kans voor het in

stand blijven van zulk een onrustig relief veel geringer, omdat de nivelleerende

invloeden het daar sneller doet verdwijnen. Zoo is in een deel van Noord-Duitschland

en in Nederland door bodembewegingen een relief gevormd, zeker even ingewik-

keld en ten deele ook wel van even recenten datum als in den Oost-Indischen

archipel, maar de nivelleerende invloeden hebben daar zoo krachtig gewerkt, dat

er aan de oppervlakte nagenoeg niets van te zien is en men zich daar de kwar-

taire en een deel der tertiaire afzettingen inoet wegdenken om dit relief in werke-

lijkheid te zien voor den dag komen.

2) G. F. Tydeman. Hydrographic results of the Siboga-expedition. Chart I.

Part III of M. Weber. Siboga-Expeditie. Leiden 1903.

Latere loodingen, in den archipel verricht, hebben, zooals te verwachten was,

aangetoond, dat het relief van den zeebodem nog onrustiger is, dan de bovengenoemde

kaart aangeeft De juistheid van het belangrijkste resultaat der Siboga-expeditie,

ui. opvallende onrustigheid van het relief, zal door alle toekomstige onderzoekingen

hoogstwaarschijnlijk slechts worden geaccentueerd.

3) Verbeek heeft op dit opvallende verschil tusschen het westelijk en het oostelijk

deel van den archipel reeds de aandacht gevestigd en ook -hij brengt het naast

elkaar aanwezig zijn van diepe zeebekkens en landmassa's met terrasvormingen

van jonge koraalkalken in oorzakelijk verband (l.c. p. 817). Bij Verbeek echter

is dit verband indirect, want volgens hem volgt de opheffing eerst nadat door

verzinken van landmassa's diepe bekkens zijn gevormd en wordt zij daarna veroor-

zaakt door plooiing in de diepte (Verbeek l.c. 816). Naar mijn meening is het

verband direct en hebben de vorming der diepzee-hekkens en de opheffing der

aangrenzende landmassa's gelijktijdig plaats gehad.
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JOOO M. boven den zeespiegel heeft gebracht, hebben in Bonieo,

waarschijnlijk met nitzondering van de landstrook die onmiddellijk

aan de straat van Makassar grenst, geen bodembewegingen van l)e-

teekenis plaats gehad. In het oostelijk deel van den archipel met

het onrustige relief van land en zee hebben zich in den jongsten

tijd diepe bekkens gevormd en tegelijkertijd daarmede zijn land-

strooken (reeksen van eilanden) omhoog gerezen, welke bewegingen

waarschijnlijk nog thans xoortdnren. In den jongsten tijd hehben

zich dus klaarblijkelijk in het bewegelijke gebied (geosi/nclinaie) tussclien

het Australisch en het Aziatisch continent de bodembewegingen beperkt

tot het gedeelte dat onmiddellijk aan het Australisch continent grenst,

n.l. het gedeelte tusschen Borneo en Australië.

Tegen opstijgende landmassa's zullen in tropische streken tijdens

de ophefTmg in den regel rifpantsers zich vormen, zoo er geen oor-

zaken zijn, die de snccessive strandrif\orming tegengaan of de resul-

taten er van telkens weer vernietigen of aan ons oog onttrekken.

Deze gemakkelijk herkenbare rifpantsers (boven elkaar gelegen

reeksen van strandrifTen) leveren daarom in tropische streken een

voortreffelijk middel om na te gaan, of een eiland of een kust zicii

ten opzichte van den zeesj)iegel opwaarts heeft bewogen.

In het geheele westelijke deel van den archipel met het rustige

relief, dus rondom de Ja\a-zee, waar dus naar mijn meening in den

jongsten tijd geen bewegingen van beteekenis \an land en zee ten

opzichte van elkaar hebben plaats gehad, ontbreken hoog opgeheven

strandriffen (rifpantsers) te eenenmale^).

In het oostelijk deel van den archipel, met het onrustige relief,

waar dat wel het geval is geweest, komen hoog opgeheven strand-

rilfen bij nagenoeg alle eilanden voor.

Ik meen dan ook dat men in het algemeen kan zeggen, dat waar

een diepzeekaart een onrustig relief vertoont, de kusten verschijnselen

van opheffing zullen toonen, (in tropische streken dus in den regel

opgeheven rifkalken), en waar dit niet het geval is, opheffing of

althans aanzienlijke opheffing der kusten ook niet te verwachten is.

Indien nu de meening juist is, dat plooiïng in de diepte de ge-

meenschappelijke oorzaak is van het gelijktijdig ontstaan van diepe

zeebekkens en daaraan grenzende opgehexen eilanden, dan moeten

zich al de \olgende verschijnsels voordoen :

J. De opgeheven eilanden moeten in reeksen zijn gerangschikt,

want zij zijn niet anders dan de opgeheven, doch verbrokkelde stroo-

1) Java. met name de zuidkust, staat reeds weder onder den invloed van de

belangrijke bodembewegingen, die zich aan de grenzen tusschen den Indischen

Oceaan en den Oost-Indischen archipel in den jongsten tijd hebben afgespeeld.
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keil laiids, die boven de zadels der diep liggende plooien liggen. De

richting der eilandenreeksen verraaJt de strekkingsrichtiiig der plooien,

die zich in de diepte vormen. Dit komt zeer goed uit : reeks Soemba-

Timor-Timorlant-Kei-Ceram-Burn, reeks Soembawa-Flores-Wetter enz.

2. Evenals de eilandenreeksen moeten ook de diepe bekkens in

den regel in één richting verlengd zijn, evenwijdig met de opgeheven

eilandenreeksen (immers zij liggen boven de in de diepte gevormde

troggen der plooien). Dit komt zeer goed uit: Savoe-zee, diepte bij

P. Kambiiig, Weberdieple, etc.

3. Aan de grenzen tusschen beide moet men breuken verwachten,

en wel op die wijze, dat de vleugels der plooien door breuken (ver-

schuivingen^ Avorden uiteengerukt. Tusschen de diepe bekkens en de

opgeheven landstrooken moeten dus breuken liggen, die, waar zij

juist aan de kust liggen en het land telkens afsnijden, de vorming

van een rifbedekking (rifpantser) zullen kunnen beletten.

Dit komt zoowel aan den noord- als aan de zuidkust van Timor

uit, en eveneens o.a. bij de eilanden Leti en Moa.

4. Alle stukken land d. w. z. alle eilanden van een strook, moeten

opgeheven zijn, maar alle kunnen zij ongelijk, zoowel ten opzichte

van elkaar als in hun onderdeelen, opgeheven zijn. Dit komt in alle

opgeheven eilandenreeksen volkomen uit, zooals vooral uit Verbeek's

Molukken-verslag is duidelijk geworden.

5. Tusschen de eilanden behoorend tot één opgeheven strook (zadel

van een diep liggende plooi) behoeven geen breuken te liggen of

althans slechts breuken van gering bedrag; daar is dus geen reden,

die het ontstaan van rifpantsers gedurende de opheffing sterk zou

tegengaan of beletten. Aan deze omstandigheid mag waarschijnlijk

worden toegeschreven, dat deze oi>> West-Timor wel voorkomen.

6. Bij sterke ombuiging van plooien in de diepte of interfereeren

van plooien ^) moeten allerlei uitzonderingen en meer ingewikkelde

gevallen kunnen optreden. De diepzeekaart van de Siboga geeft

daarvan prachtige voorbeelden.

'O De Oost-Indische archipel ligt in het ontmoetingsgebied van twee systemen

van bewegelijke of geosynclinale slrooken der aardschors, de Alpine en de circum-

pacifische. Zie E. Haug. Les géosynclinaux et les aires continentales. Buil. de la

Soc. Géol. de France. 3. XXXVIII. p. 635, 1900. Waar Haug in dit ontmoetings-

gebied van een embrunchemerd van deze beide systemen spreekt, drukt Sarasix

zich nog scherper uit en spreekt van een conflict. Zie P. Sarasin Zur Tektonik

von Gelebes. Monalsberichle der deulschen Geol. Ges. 1912. p. 245.
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Dierkunde. — De Heer Max Wkber doet, inede mimeiis ilon Heer

Dr. L. F. DE Be.\ufort eene mededeeling: „Overde zoelwater-

visschen van Timor en Babher."

De Timor-expeditie onder leiding van Prof. G. A. F. Mglengkaah-

keerde met een buitengewoon rijk mineralogisch, palaeontologiscli en

geologisch materiaal naar Nederland terug en reeds heeft haar leider

omtrent voorloopige uitkomsten belangrijke mededeelingen gedaan,

die van groote beteekenis zijn niet alleen voor de kennis van Timor

maar ook voor de geologische geschiedenis van den indo-anstralischen

Archipel in het algemeen. En daar zij nieuw licht werpen ook op

de jongste ontwikkelingsphasen van den Archipel zijn zij \an bijzondere

beteekenis ook voor den zoogeograaph.

Het is daarom een heugelijk feit, dat Prof. Molengraaff een

gewillig oor schonk aan ons verzoek om, wanneer tijd en gelegen-

heid zulks gedoogde, eene verzameling te maken van zoetwater-

visschen, daar zij belangrijk licht knnnen werpen althans op de

jongere phasen van de wordingsgeschiedenis \an den indo-austra-

lischen Archipel.

Gaarne maken wij dan ook gebruik om hem en den Heer F. A.

H. Weckherlin de Marez Oïens onzen dank te betuigen voor de

verzameling goed geconserveerde visschen, die laatstgenoemde in

verschillende rivieren op Timor en op het eiland Babber bijeenbracht.

Voor zoover wij weten was Babber ichthjologisch eene terra

incognita.

Door den Heer Weckherlin de Marez Oyens werden daar de

volgende visschen verzameld in de daarnaast vermelde ri\ieren (Jer)

:

Anyuilla mauritiana Benn. Jer Lawi, 7 K.m. boven den zeemond;

Jer Toilila by Tepa, 500 M. boven zeemond.

Caranx camngus Bl. Jer Lawi, 7 K.m. boven zeemond.

Gymnapistus niger C. V. Jer Lawi, 7 K.m. boven zeemond.

Eleotris gyrinoides Blkr. Jer Toilila by Tepa, 500 M. boven zee-

mond ; Jer Lawi, 7 K.m. boven zeemond.

Eleotris {Ciilins) fiisca Bl. Jer Toilila by Tepa, 500 M. bo\en

zeemond.

Eleotris {Belobranchus) belohranchns' C. V. Jer Lawi, 7 K.m. boven

zeemond.

Gobius spec. Jer Toilila by Tepa 500 M. boven zeemond.

Sicyopterus micrurus Blkr. Jer Lawi, 7 K.m. boven zeemond, Jer

Toilila by Tepa, 500 M. boven zeemond.

Sicyopterus cyuocephalus C. V. Jer Lawi 7 K.m. boven zeemond.

Omtrent de \'ischfanna van Timoi- verschenen van de hand van
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Bleeker tnsschen de jaren J852 tot 1863 zeven mededeelingen ').

Voor ons doel is evenwel daaruit weinig te leeren. Er ontbreekt elke

nadere opgave omtrent hunne lierkomst. Zonder twijfel is de overgroote

meerderheid in het kustwater van Koepang en Atapoepoe gevangen.

Slechts van d€ volgende 7 wordt uitdrukkelijk vermeld, dat zij uit

een rivier by Deli afkomstig zijn:

Megalops indicus C. V. = Megahps cyprinoides Brouss.

Anguilla australis Richards.

Atherina lacwiosa Forst. = Atherina Forskali Rüpp.

Mug il hrachysoma C. V. = Mugil sundanensis Blkr.

Acanthurus matoides C. V.

Caranx forsteri CV.
Eleotris Hoedtii Blkr.

De opgegeven vindplaats en de aard der visschen pleit er voor,

dat zij uit het mondingsgebied van de rivier afkomstig zijn.

In het jaar 1894 werd door den eersten van ons *) eene uitge-

breidere lijst van timoreesche zoetwatervisschen bekend gemaakt.

Hij dankte deze in de eerste plaats aan Prof. A. Wichmann, die

tijdens zijn verblijf op Timor in het voorjaar van 1889 de goedheid

had de volgende visschen voor hem te verzamelen in de rivier

Koinino en andere riviertjes in de buurt van Koepang, alsmede uit

een rivier bij Atapoepoe.

Mugil {Bleekeri Gtr?) Rivier Koinino.

Kuhlia marginata C. V. Rivier Koinino.

Ambassis huroensis Bi-kr. Rivier bij Koepang.

Amhassis hatjanensis Blkr. Rivier Koinino.

Therapon jarhua Forsk. Rivier bij Koepang.

Caranx hippos L. Rivier bij Koepang.

Eleotris hoedti Blkr. Rivier bij Atapoepoe.

Eleotris fusca Bl. Schn. Rivier bij Atapoepoe.

Gobius celehius C. V. Rivieren bij Koepang.

Gohius melanocephalus Blkr. Rivier Koinino.

Sicyopterus Wiclimanni M. Web. bij Koepang.

Vervolgens verzamelde Dr. H. ten Kate in 1891 een paar zoet-

watervisschen, die door Dr. C. L. Reuvens bekend gemaakt werden ');

het zijn :

1) Nat. Tijdschr. Ned. Indië Hl, 1S52. p. 159-174. Jbid VI, 1854. p. 203-214.

Ibid XIII, 1857. p. 387—390. Ibid. XVII, 1858 p. 129—140. Ibid. XX, 1859. p. 442-
445. Ibid. XXII, 1861, p. 247-261. Ned. Tijdschr. Dierk. I, 1863, p. 262—276.

2) Max Weber. Zool. Ergebnisse einer Reise in Niederl -Indien. III, 1894. p 43S.

^j C. L. Reuvens. Fresh and brackish water fishes from Sumba, Flores, Groot-

Bastaard, Tiuior, Samaoe and Rolli. Notes Leyden Museum XVI 1895, p. 154.



135

Amjuilld bemjaJcnsis (Graj) Gllir. = Ai/;/i(i//,/ mnnritiDitt liciui.

nit een meer bij Baun.

Anahas scandens Dald. nabij Aiiiarassi en uit liet meer NeCko bij

Oikaliti.

Eindebjk had Mr. H. A. Lorentz de goedheid, tcrwijliiij Aii;j;iistns

1909 op Aveg naar Nieuw Guinea Koepang- passeerde, xoor ons uit

de Koinino-rivier de volgende visschen te verzamelen.

Eleotris (Belobranchus') belobranclius C. V.

Gobius celebius C. V.

Gohlus melanocephalus Blkr.

Het vischmateriaL dat de Timoi'-expeditie \erzamelde ontleent zijn

groote waarde aan het feit, dat het afkomstig is uit de binnenlanden

van Timoi-, ver verwijderd van zee en uit hoogten tusschen 200 en

900 iM. Het geeft een beeld van de vischfauna in den bovenloop der

rivieren, terwijl het vroeger bekende materiaal uit den benedenloop

der rivieren afkomstig was. De verzameling bevat de nader te noemen
soorten van de volgende vindplaatsen uit Midden-Timor

:

1. Mota Berloeli, landschap Djeniloe, Beloe, 1 K.m. boven zeemond.

2. Noil Enfoet {= Xoil Maoeden) tussrhen ^yikmoerak en Oi

Lollo, Landschap Insana, stroomgebied van de Noil Benain ±200 M. b. z.

3. Stroomgebied van de Mota Talaoe, stroompje zonder naam bij

bivak Naitimoe, Beloe, rb 250 M. b. z.

4. Noil Bidjeli (= Noil Noni) nabij bivak Bidjeli, bovenstroom-

gebied van de Noil Benain, landschap Mollo, ± 350 M. b. z.

5. Noil Aplaal (=r Noil Besi), nabij bivak Aplaal, landschap

Miomaffo, ± 500 M. b. z.

6. Noil Besi bij pad van Fatu Seinaan naar Bonleo, + 900 M. b. z.

7 Rivier Bele, brongebied van de Noil Toeke, landschap Amanze-

bang + 700 M. b. z.

Anguilla mauritiana Benn., Noil Besi, Rivier Bele.

Anguilla ceJebesensis Kaup, Rivier Bele.

Aplocheilus celebensis M. Web., Stroomgebied van de Mota Talaoe.

Mugil spec. Mota Berloeli.

Aeschriclithys Goldlei Macleay, Noil Bidjeli.

Kuhlla marginata C V., Noil Bidjeli, Noil Aplaal.

Kiüdla rupestris Lacép., Noil Aplaal.

Lutjanus fuscescens C. V., Mota Berloeli.

Therapon cancellatus C. V., Noil Aplaal.

Eleotris (Op/iiocara) Hoedti Blkr., Mota Berloeli.

Eleotris gyrinoides Blkr., Mota Berloeli, Noil Enfoet.

Gobius celebius C. V., Mota Berloeli.

10

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A^. 1912/13.
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Voorkomen buiten Timor.

Megalops cyprinoides Brouss.

Anguilla celebesensis Kaup

— ja

+ i l

Anguilla mauritiana Benn.
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Gobius melinocephaliiH Blkr., Mola Berloeli, Noil Enfoet.

Sicyopterus cynocephalus C. V. Noil Enfoet, Noil Hesi.

De zoogeopraphisL'Iie l»eteekenis aller tot lieden uit het zoete water

van Timor bekend geworden soorten zal duidelijker worden uit een

tabellarische samenstelling, waarin tevens de vraag beantwoord wordt

of die soorten ook elders uit zee bekend zijn ; waaruit dan l)lijkt,

dat zeewater geen onoverkomelijke barrière \ormt voor hare ver-

spreiding. Voorts is in onze tabelle ook opgenomen de verspreiding

der genoemde soorten.

Uit dit tabellarisch overzicht blijkt het volgende :

1. Tegen de verwachting in mist Timor in zijn zoetwater-visch-

fauna elk australisch of papuanisch element. Wij bedoelen hiermede

de Melanotaeniiden, die uitsluitend van Australië, Nieuw-Guinea,

Waigeu en de Aroe-eilanden bekend en op de laatstgenoemde eilan-

den nog door Pseudoiimgil en Hkombatractus vertegenwoordigd zijn.

Voorts vormen als Xeosilurus, Eleotris aruensis M. Web., E. Mer-

toni M. W^EB., E. moyurnda Richards., die ook nog op de Aroe-

eilanden worden aangetroffen.

2. Wel komen in de timoreesche zoetwater-vischfauna enkele vormen

voor : Anabas scandens Dald. en AphcheUus celebensis M. Web.,

die in het zoete water van het australische of papuanische gebied

geheel ontbreken.

3. Het meest tretfende is echter, dat van de 28 opgesomde soorten

15 tijdelijk (Anguillidae) of blijvend evengoed in zee voorkomen en 6 ook

uit brakwater bekend zijn. De overige 7 kent men tot heden slechts

uit zoetwater. Van deze 7 behooren Aesclirichthys Goldiei Macl.,

Kuhlia rupestris C. V., Sicyopterus Wichmanni M. Web. en Sycoptenis

cynocephalus C. V. in de onmiddellijke \erwantschap van vormen

voor wie zeewater, althans brakwater, geen beletsel vormt voor hunne

uitbreiding.

Met andere woorden dus, de zoetwater-vischfauna van Timor heeft

een marien charakter, zij stelt zich nagenoeg geheel samen uit

immigranten uit zee.

Dit zeer opmerkelijke verschijnsel vindt ons inziens zijne verklaring

in hetgeen de wordingsgeschiedenis van Timor leert, zooals zij thans

door MoLENGRAAFF woi'dt voorgestaau. Daaruit is voor ons het vol-

gende van belang.

Gedurende het pleistoceen was Timor .voor een zeer groot deel door

zee bedekt. Echter staken de hooge gebergten (Moetis, I.akaan etc.)

boven zee uit. Zij moeten ook toen betrekkelijk hoog geweest zijn,

daar het van hen afstroomende, snelvlietende water veel gruis af-

10*



138

voerde. Het was dus blijkbaai- eene landformatie, zeer weinig geschikt

voor het herbergen van een zoetwater-fauna van eenige beteekenis.

Of er elementen van overgebleven en in de hedendaagsche fauna

lot ons gekomen zijn is moeielijk vast te stellen. Die mogelijkheid zou

evenwel kunnen bestaan voor AphclteUus celehensis M. Web. en

Annbits scüuh'ns Dat.d. die een eigen afwijkend element in de

hedendaagsche fauna vormen. Daarvan behoort AplodieiclnU in de

familie der PoeciUdae, die in meerdere geslachten uit het vroege

tertiair bekend is; en Anabas scandens heeft eene zeer ruime ver-

spreiding van liet vaste land van Azië tot in het oostelijke deel van

den indo-australischen Archipel.

De tegenwoordige \'ischfauna kwam eerst tot hare volle ontwik-

keling toen de opheffing van Timor tot de tegenwoordige hoogte

postpleistoceen plaats had. Dit zeer jonge land ontwikkelde een

rivierstelAel, dat slechts met zoodanige visschen bevolkt kon woiden,

Aoor die zeewater geen beletsel tot verspreiding vormde. Immers het

zich opheffende Timor was door zee omgeven. Het ichthyologische

materiaal pleit er \ oor, dat dit aanvankeUjIc eene ondiepe zee was

;

wellicht omvattende grootere of kleinere nabui-ige eilanden ; want

voor verschillende elementen der timoreesche zoetwater-vischfauna

zou eene diepe zee eene onoverkomelijke barrière gevormd hebben.

Zoodanige zee kon dus eerst ontstaan, nadat de immigratie in de

zoetwater-loopen in hoofdzaak een voldongen feit was.

Wij nieenen, dat dit strookt met de inzichten van Molengraaff;

die de meening is toegedaan, dat de vorming van de diepe zeeën

lauiïs de Noord- en Zuidkust van Timor in verband met deszelfs

definitieve opheffing plaats had en de jongste gebeurtenis is.

Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman biedt eene raededeeling aan

^an den Heer T. van Lohuizen' : „Translatiereeksen in Lijnen-

spectra."

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

In mijne vorige mededeeling ^) heb ik reeds vermeld, hoe het mij

mogelijk is geweest, reeksen te ontdekken in de spectra van Tin en

Antimoon, door gebruik te maken van een mal, die het uitvloeisel

was van een door mij gevonden empirische spectraalformule, welke

gebaseerd is op de grondgedachte : ,,ledere reeks in een lijnenspec-

irum, van welk element ook, kan Aveergegeven worden door één-

1) Ver:=lageu Kon. Akad. v. Wet. 21, 1912, p, 7.
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zelfde knMHino, wjiiiiioor iiu'ii do rr(M|iioiili(^s IkncIioiiwI als fiiiiclib

Viiii den parainelei", eii de/e kroiiiine (elkeimiale l)eti'c;kl op een ander

assenslelsek"

Ik wil nn laton zien, hoe deze i!,ron(lj2,'edac!ile ons dienen kan,

om grootere oide Ie brengen in de scriesysteiiicn van de verscdiillcndc

elemenlcn. Wel is er in het grootc waarnciningsniaU'riaal ') reeds

eenige orde gebracht door het vinden van lalloo/c scrien door

Rydbrro, Kayskr en Rcngk, c. a,. on in den iaalslen lijd vooral door

het door Kitz ontdekte „Kombinationsprijizip", iiiuar nn dreigt jnist

door die veelheid van reeksen en combinaties de overzichlelijklieid

weer verloren te gaan. Slaan we bijv. een blik in het onlangs ver-

schenen werkje van Dunz'-), dan vinden we daarin .een groolc

hoeveelheid waarnemingsmaferiaal geordend op gi'Oiid van de [liTz'sche

spectraalformnle en het ,,Kon;ibinationsprinzip'\ maar dan blijkt het

ons ook reeds spoedig, dat vooral bij de talrijke combinaties de

orde nog al wat te wenschen overlaat. Men heeft geen ovei'zicht

meer. Dat deze manier van ordenen niet de eenige is, laat Mo(;kndorff"j

ons zien, in zijne mededeeling over ,,Snmmational nnd difTerential

vibrations in linespectra", waarin de meeste combinaties worden

aangednid als som- en verschiltrillingen. Al is het systeem ook hier

nog verre van o\'erzichtelijk, toch willen we aan het denkbeeld van

verschiltrillingen even vastbonden. Reeds Paschen *) had tevoren on-

geveer hetzelfde denkbeeld, ^vaar hij zegt: ,,Die Linien eines Serien-

systems sind darstellbar durch eine Anzahl von Termen, deren Dillc-

renzen die Wellenzahlen fbzw. Schwingnngszahlen) existierender

Linien geben."

Het eerste denkbeeld in dezen zin vinden we reeds bij Rydbero,

waar deze de asymptoot van de hoofd reeks opvat als een bijzondere

waarde van de breuk, die in de formule van de 2e nevenreeks voor-

komt. Ook LoRENTZ ') houdt bij zijne theorie over het ZEEMAN-elTect

dit denkbeeld vast, waar hij zegt : ,,Tn connection witli this, it shonld

also be noticed that, in Rydberg's formnlae, every fi'equency is

presented as the difFerence between two fundamental ones". Een

meer zelfstandige beteekenis wordt aan deze breuken toegekend door

HiCKs ") welke ze den naam geeft van „seqnences".

1) Vergelijk Kayskr, Handbuch der Spectroscopie Bd. V en Exner en Hasciiek,

Die Spektren der. Elemente bei nonnaleni Druck.

~) Unsere Kenntnisse von den Seriengesetzen der Linienspektra.

3) Proc. Royal Acad. Amst. Nov. 25, 1911.

^) Jahrbuch der RadioaktiviUit und Elektronik Bd. 8, Heft l.

^) Theory of Electrons etc. p. 128.

c) Phil. Trans. 210 A 1911 p. 57 e.v.
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Hij onderscheidt daarin vier soorten n.1.

1» Principal {P) sequence.

2" Sharp {S) sequence.

8" Diffuse {D) seqnence.

4" Fimdamental {F) sequence.

In overeenstemming met de door Ritz ^) gegeven theorie uit Hicks

zich daarover aldns ')

:

,,It appears, that, wliatever the kinetic configuration maj be, which

is the source of the vibrations, the light periods depend on the differ-

ence of frequency of two sjsteins each with distinguishing train

of frequences".

Bij DuNz ^) vinden we de waarden van deze systemen uitgerekend

en aangegeven als : mp, ms, wd en ??? Ap, waarin we de ,,sequences"

van HiCKs herkennen, en waarbij we kunnen opmerken, dat, zoolang

we ons tot één component bepalen, alle reeksen en combinaties ge-

vormd loorden uit deze vier „sequences"

.

Nu is in dit systeem terstond orde en overzichtelijkiieid te scheppen

op de volgende manier

:

,,Alle reeksen en combinaties kunnen graphisch worden \'Oorgesteld

door éénzelfde kromme, die ten opzichte van het oorspronkelijke

assenstelsel vier verschillende rotaties ondergaat. Alle reeksen, die

wolden voorgesteld door krommen met gelijke rotatie, behooren bij

elkander en verschillen slechts in asymptoot. Zij kunnen door een

translatie van de kromme evenwijdig aan de y-as in elkander worden

overgevoerd. Wij zullen ze daarom l^ranslatiereehsen noemen. De

asymptoten zijn te vinden uit een kromme met dezelfde of een andere

rotatie. ledere spectraallijn is dus bepaald door haar nummer op de

kromme en door de asymptoot van die kromme.

Alvorens dit nader toe te lichten aan de bijgevoegde plaat, dien

ik eerst even te wijzen op de noodzakelijkheid van het invoeren

van een allesomvattende notatie. Die noodzakelijkheid blijkt reeds

bij eene oppervlakkige beschouwing van de notaties die door Paschen

fde RiTz'sche), Hicks (eene gewijzigde RYDBERG'sche) en Mogendorff

(in de geciteerde mededeeling) worden gebruikt, terwijl, zooals wij

boven reeds zagen, alle drie ongeveer hetzelfde denkbeeld koesteren

over de verschuw erking. Welnu, laat ons daarin eenheid trachten te

brengen en deze vinden in het bij allen gemeenschappelijke idee, dat,

in overeenstemming met de theorie van Ritz ") over de magnetische

1) Magnetische Alomfelder und Serienspektren Ann. d. Phys. 25. 1908 p. G60 e.v.

2) 1. c. p. 96.

8) 1. c.

*) 1. c.
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A' is hierin te stellen : 1.2.3... De telling, zooals Ritz, die bij

de 2e nevenreeks heeft ingevoerd (1,5; 2,5; 3,5;...) dient te vei'-

vallen. Zij maakt het geheel onoverzichtelijk. Al maakt het bij som-

mige metalen wel den indrnk, als zouden we te maken hebben met

.^ _[_ 0,5 _|- een zekere fractie, zoo is dit lang niet bij alle het geval

en stem ik geheel in met de conclusie van Hicks '), die deze quaestie

nader heeft onderzocht:

„Also it shows conclusively, Ihat such dilTerence cannot be 0,5,

a supposition, which has snggested the idea that the F and ,S are

similar series, P with even numbers and ,S' with odd".

Omtrent de Fm kunnen we opmerken, dat ƒ zeer weinig afwijkt

van een geheel getal en dat <p practi.^ch gelijk nul wordt. De noe-

mers wijken dus heel weinig af van 3', 4' enz.

'iS^a dit t-e hebben vastgesteld^ ligt de benaming van iedere spectraal-

lijn nu voor de liand. We moeten n.1. in de benaming uitdrukken,

van welke twee termen van welke twee rijen haar frequentie het

verschil is. De tweede lijn van de hoofd reeks wordt dus weergegeven

(]oor S,— F„, de geheele hoofdreeks door S^—Fr. We kunnen voor

de eenvoudigheid het —teeken laten vervallen en dus schrijven :

S, F, resp. S, F.V.

A priori zijn dus mogelijk de volgende reeksen

:

I
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hoof! iils asviii|t(()((Mi : /V /V /^' 'S '^'" 'Sm waarwiii de vior oorst-

geiiocinde in liet Na-spcctniin opireden. Kolom IV \)v\i\{ de F/m-

(Itmi'ntiialreclsi'i), die lot asyinptotoii Iiohhen /*,, /S'^, /J,, /Aj en A'^.

Alleen /-*!,
/>)i en /•'. konion in liet Nulriiinispcctrnni voor.

In ,i;ev;U men l)e/>\varen mochl liehhon h^^en do Uolitolin^- van Diirn.so

en Solierpo ivokscn omdat niet alle lijnen van alle Dilliise reeksen

dilïuns en die van alle Schej'pe reeksen selieip zijn, kan men een-

vondig- ook spreken van ])- ivsp. .S-reeksen. In verband hiermede

wil ik e\on wijzon oj) een nitdnddung van HkksM:
,,lu'garded from tliis point of view, we may look n[)on P as

standing tbr positive, D for ditfercnee and ,S' tbr senii".

Ter verdnidelijking van het verband der oude en nieuwe namen,

moge deze tal)el volucn :

Nieuwe
benaming

Symbool Oude benaming of symbool ^)

Principale
reeksen

(P-reeksen)
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Bestaat een reeks uit meerdere componenten, dan zijn deze door

accenten te onderscheiden, bijv.: P^Dx, P^Dx, P^"Dx. Daarbij dient

opgemerkt, dat de \ erschillende componenten van de S-, D- en F-

reeksen resp. tot dezelfde translatiegroep beliooren. Alleen bij de

P-reeksen is het eenigszins anders. Daar blijft de asymptoot dezelfde

doch heeft de kromme voor de beide componenten een iels anderen

stand. >Si Px, dat de 2e component van de hoofdreeks voorstelt,

behoort dus met P/ P'x tot eenzelfde translatiegroep, die echter

eenigszins verschilt van de groep der P-reeksen. Beide komen ook

bij Natrium voor, doch zijn, duidelijkheidshalve op de plaat wegge-

laten.

Wanneer we deze plaat nu eens gaan bezien, dan kunnen we

allereerst dus opmerken, dat alle daar opgeteekende krommen getrok-

ken zijn met éénzelfde mal, die bestaat uit een dikke messingplaat,

waarin op uiterst zorgvuldige wijze, naar mijne gegevens is uitgesne-

den de kromme :

109675.0
.V = 2X

en wel zóó, dat x == 1 wordt voorgesteld door een afstand van
o

, ,

4 C.M. terwijl de ?/^10'/— ' {l uitgedrukt in A.E.) zoo genomen

is, dat 1 mM. overeenkomt met een frequentie 100. De andere

kanten van de mal vormen de twee assen van het stelsel, waarop

de kromme betrokken is. Beide kanten zijn voorzien van een nonius

waarvan de eene correspondeert met een schaalverdeeling in mM. op

een 1 M. lange messingliniaal (te gebruiken langs de ?/-as), en de

andere met een verdeeling in 0,1 x (= 4 mM.) op een rechthoek

eveneens van messing, voor de asymptoten. Het geheel is op uiterst

zorgvuldige wijze uitgevoerd in de Fabriek voor Wetenschappelijke

Instrumenten, P. J. Kipp en Zonen, J. W. Giltay, opv. Delft.

Op de plaat vinden we nu een assenstelsel OXYZ en is het YOZ-
vlak naar links omgeslagen. Hierin zijn geteekend de krommen

:

y = ^-> y ^ P^^ y =: Sz en y = Dz.

Alle P-krommen en P-asymptoten zijn aangegeven door

p p
" 'j >) )) o ,, ,, ,, ,, —. . — .

De vier genoemde krommen zijn alle vier dezelfde, doch ieder in

een anderen stand. Voor z=zl .2 .3 levert de kromme g = P,, de

waarden P„ P^, P^, die in het FOZ-vlak drie P-asymptoten ( )

aangeven. Op dezelfde wijze verkrijgt men de aS^ -asymptoot ( ),

de A-asymtöot ( ,_) en de P,-asymptoot ( ). In andere



y = PA
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aantoonen, lioe men door liet kennen van slechts enkele spectraal-

lijnen het geheele systeem kan opbouwen.

Gesteld bijv. dat zijn waargenomen 3 lijnen van de P reeks met

/Si asymptoot S^ Px of Hoofdreeks dan is in het YOX-xXak te teeke-

nen de kromme }"== »Si Pr en inliet ]V/y<r-vhik de kromme r = P~.

Deze laatste levert voor c= 1, 2, 3 de asymptoten P^, P.^, P^, die

in het ]"OA'-vlak te teekenen zijn. Daar aS^ en P^ bekend zijn is

de -S reeks met P^ asymptoot {P-^ S^ of 2e nevenreeks) in hoofdzaak

(d.w.z. zonder de rotatie) gegeven. Is van deze reeks nog één lijn

bekend, dan is de kromme V=:P^Sc volkomen bepaald en dns ook

de kromme F:=: P^ Sx en Y=z P^ Sx- Teekent men nu in het YOZ-
vlak de kromme Y =^ Sx dan levert deze terstond de asymptoten

/Si , 'S., enz.

Is van een DiiFuse reeks, l)ijv. die met P^ asymptoot [P^ Dx of

Ie nevenreeks^ één lijn bekend, dan is de kromme Y= P^ Dx in

hoofdzaak (dns zonder rotatie) te teekenen en wordt deze door

een tweede lijn volkomen bepaald. Xu zijn dus alle D reeksen

bekend en kan men door de kromme Y= Dz in het FO^-vlak Ie

teekenen alle Z) asymptoten vinden. Van de Fundamentaal reeksen

zijn nu alle asymptoten bekend, dus zijn zij, zonder dat men één lijn

er van door de vxiarneniinij behoeft te kennen, alle te teekenen. Door

6 lijnen is dus het geheele reeksensysteem bekend, mits men, zooals

uitdrukkelijk is gezegd, slechts één component bezigt. Opgemerkt

dient, dat dit alleen mogelijk is door de vooropgestelde eenheidsgedachte:

Voor alle reeksen is de kromme, waarmede men ze op de aange-

geven wijze kan voorstellen, dezelfde.

Behalve nn, dat deze beschouwingswijze ons het geheele reeksen-

systeem overzichtelijk maakt en het als een goedgeordend geheel

aan ons vertoont, kan onze plaat ons nog meerdere dingen leeren.

Zij laat ons zien in welk gebied er nog lijnen in het spectrum

ontbreken en waar men dus nog met veel kans op succes nieuwe

lijnen zal kunnen vinden.

Omgekeerd, zijn uit de proeven in een bepaald spectraalgebied

nieuwe lijnen gevonden, dan kan men door hunne frequenties op de

y-as af te zetten en door deze punten lijnen //A-as te trekken, de

snijpunten van deze lijnen met de geteekende krommen bepalen en

zien, welke van deze snijpunten dan samenvallen met de lijnen

.c =n 1 . 2 . 3 . enz. Men weet dan terstond tot welke reeks zij behooren

en welke j^laats 'zij dus innemen in het geheele systeem. Mocht \'oor

een lijn niet zulk een samentreffen als bovenbedoeld plaats vinden,

dan bedenke men, dat de lijn kan behooren tot een reeks, waarvan

bij dat element nog geen ander lid is gevonden. Daarvoor trekke



147

men (l;iii liet gclieelc stelsel van asyni|i((»tt'n I\, I\^ . . ., 5, , o, . . .

/>, , //, . . . !'\ , F., . . .) en laat aclileieenxolgeiis de nuil lanj^s deze

asymptoten loopen en vindt dan «^emakkelijU hij welke asymptoot

de hewnste lijn helioort. l'it de A'-ti'anslatie, die de mal dan heeft,

kan jnen dan terstond opmaken, lot welke li-anslalieuroej) <le reeks

helioort. Zoo kan dus on/e mal goede diensten hewijzen hij het

opsporen en ordenen van nienwe lijnen.

Op nog een andei- pnnt z«)u ik de aandaeht willen vestigen. Wan-
neer men de reeksensystemen voor de versehillende elementen gaat

teekenen (ik heh voor hijgaande plaat er natnnrlijk maar één knnnen
nitzoeken), dan ziet men allerlei verschillejide types optreden. Gelei-

delijke \eranderingen treden op, wanneer men van het eene element

naar het andere in dezelfde kolom van de tabel van Mkndelfjeif

voortschrijdt, en ook Avannecr men Jiaar andere kolommen overgaat,

zijn de optredende veranderingen in het type zeer sterk. De uit-

komsten van een uit\oeriger studie over deze veranderingen hoop ik

later te publiceeren. Iets ervan wil ik nu reeds opmerken. Op bij-

gaande plaat xindt men bijv. de asymptoot S^ van de P reeks hggen

bov(ni de P^ asymptoot van de aS' en D reeksen. Tevens zien we,

dat voor .v == 1 S^ P^ pos. en P^ S^ neg. is. De absolute waarde
van beide ordinaten is gelijk.

Ditzelfde gedrag \'inden we in de systemen voor de andere alkali-

metalen, bene\ens H, He en O. Stellen we daar nu tegenover een

teekening van het Thalliumsysteem of van een ander zwaar metaal,

dan nemen we juist het omgekeerde waar. De S^ asymptoot van de

P reeks ligt nu onder de P^ en P/ asymptoten \'an de beide com-

ponenten der S en D reeksen. Ook zijn nu S-^ P^ en S^ P/ negatief

en Pi S-^ en P/ >S', daaraan gelijk doch positief. Op andere punten

van verschil tusschen de beide types w^l ik nu ditmaal niet \erder

ingaan, xllleen wil ik hier nog op het volgende wijzen:

Zooals uit de teekening blijkt, treden hier als vanzelf de negatieve

frequenties op. Waar wij dus hier door het beginsel der continuïteit

als het ware gedwongen worden, negatieve frequenties aan te nemen,

daar acht ik bezwaren, zooals Mogendorff ^) die koestert tegen for-

mules met negatieve frequenties, volkomen ongegrond.

Eveneens wordt het bezwaar, dat Mogendorff ") heeft tegen de

formule van Ritz, dat de opvolging der lijnen onregelmatig is, door

het invoeren der negatie\'e frequenties en de daardoor verkregen

continuïteit geheel opgeheven.

^) Proefschrift Amsterdam, p. 39.

') 1. c. p. 39.
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Voorts nog werpt onze plaat van het Xatriumsjsteeni licht over

de zoogenaamde som- en verschilreeksen, die Mogendorff bespreekt ^).

We vinden in het spectrum van Na twee P-reeksen n.l. P^ Px en

*S'i Px. De oxereenkomstige termen van de beide reeksen ver-

toonen het constante trillingsverschil ,Si Pi, dat ook de frequentie

voorstelt van den eersten term der P reeks met Sy asymptoot.

Volgens MoGENDORFF -) is nu de reeks P^ Px een verschilreeks van

<Si Px en -S*! Pj of, zooals wij kortweg kunnen schrij\en :

6\ Px—S, P, = A ^-t"

Ook tnsschen andere translatiereeksen laten zich gemakkelijk der-

gelijke betrekkingen aanloonen, bijv.

P, Dx—P, P, = P, Dx

Hier zijn het de beide D reeksen : Pj Dv en P, Dx waarvan de

o\ereenii.omstige termen het constante ^erschil in frequentie vertoo-

nen, dat tusschen hun asymptoten bestaat n.l. P^ P^, hetgeen ook

weer is de 2e term \au P, Px : volgens Mogendorff de 'Je lijn van

de verschilreeks. Deze lijn is echter zooals uit de plaat blijkt (de

waargenomen lijnen zijn door O aangegeven) nog niet waargenomen,

ofschoon zij (;i 7510) in efen voor de waarneming goed toegankelijk

gebied ligt. Zij zal dus waarschijnlijk een zeer geringe intensiteit

hebben. Dat nu deze lijn zou aanleiding geven tot een geheele reeks

verschiltrillingen, schijnt mij wel eenigszins vreemd toe. Uit de asymp-

toten van eenzelfde Translatiegroep kan men allerlei constante trii-

lingsverschillen opschrijven, waarvoor dan dikwijls wel een lijn te

vinden is. Op deze wijze kan men de leden van eenzelfde Translatie-

groep op allerlei wijzen als som- en verschilreeksen aanduiden. We
krijgen hier dus eenvoudig het RiTz'sche ,,Kombinationsprinzip", in

eenigszins gewijzigden vorm, waarvan Paschex ^) reeds een schema

voor het Kaliuraspectrum heeft gegeven, volgens welk schema

DüNz *) de seriesystemen voor verschillende elementen heeft berekend.

Deze systemen zoowel als die van Mogendorff heoben echter het

bezwaar van \erwarrend en onoverzichtelijk te zijn, welk bezwaar

door het invoeren van de Translatiereeksen geheel wordt wegge-

nomen.

•) Summational and differential vibrations in linespectra. Proc. Kon. Akad.

V. Wet. Amsterdam. 25 November 1911.

2) 1. c. p. 474.

3) Jahrbuch der Radioaklivitat und Elektronik Bd 8 p. 174. 1911.

*) 1. c. p. 39.
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Scheikunde. — De lieer Holleman biedt namens den Heer A. Smits

een inededeelinL!; aan : „OvlT kritU'che eindpunten in teniaire

steh-eh'." II.

(Mede aangeboden door den Heer J. D. v. d. Waals).

In een tweetal niededeclingen werden reeds vroeger door mij eenige

bijzonderheden besproken, die zich kunnen voordoen in ternaire

stelsels welke men verkrijgt, door aan een systeem \'an het type

aether-anthrachinow een derde stof toe te voegen, die noch met anthra-

chinon, noch met aether kritische eindpunten oplevert ^). Een voor-

beeld hiervoor was naplitaline-aethev-antlinichinon, hetgeen door

Dr. Ada Prins werd uitgewerkt ^).

Hoewel daarna ook nog andere gevallen door mij theoretisch wer-

den nagegaan werd de publicatie uitgesteld, om het experimenteele

onderzoek, dat door gebrek aan tijd veel vertraging ondervond, niet

te veel vooruit te loopen.

Nu heeft zich echter zéér onlangs de welkome omstandigheid

voorgedaan, dat de petrograaf-mineraloog Xiggli niet alleen heeft

ingezien, dat de verschijnselen, die bij genoemde stelsels optreden,

\oor de petrografie en vooral voor de chemie van het magma Aan

fundamenteele beteekenis zijn, maar bovendien den moed heeft gehad

op dit betrekkelijk moeilijk te ontginnen terrein een onderzoek in

te stellen ^)

In verband hiermede scheen het wenschelijk reeds tlsans tot publi-

catie over te gaan, te meer daar ik meen de hoop te mogen koesteren

de experimenteele studie elders hierdoor eenigszins te vergemakkelijken.

Aangezien ik in mijn laatste mededeeling over dit onderwerp één

der mogelijke typen vrij uitvoerig heb besproken meen ik nu te

kunnen volstaan met een meer algemeen betoog ter classificatie van

de verschillende gevallen, die men bij ternaire systemen met kritische

eindpunten zou kunnen onderscheiden.

Iste Geval. In de eerste plaats wil ik noemen het geval dat

slechts van één der drie binaire stelsels kritische eindpunten voor-

komen ; dit geval is reeds vroeger door mij besproken en door

Dr. Ada Prins aan een Aoorbeeld uitgewerkt.

Noemen wij de komponenten A, B en C en treden nu alleen in

het stelsel A—C kritische eindpunten op, dan weten wij, dat het

1) Kon. Akad. v. Wet. 26 Juni 1909. 122.

, 24 Sept. 1910. 296.

-) Kon. Akad v. -Wet. 24 Sepf. 1910. 204.

3) Zeitschr. f. Anorg. chem. 75. (1912).
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Fis. 1.

ternaire stelsel een kritische eind-

puntsh'Oiiime pq zal bezitten, die

ge])rojecteerd op den koncentratie

driehoek een gedaante kan hebben,

zooals in tig. 1 door de kromme
lijn pq is aangegeven en waarvan

de temperatnur in de richting, door

de pijltjes aangegeven, stijgt.

Teekenen wij in dienzelfden drie-

A (ƒ hoek ook nog de projectie van

de eutectische damp- en vloeistof-

lijnen, waarlangs de temperatnur

ook weer in de richting, door de pijltjes aangegeven, stijgt, dan zien

wij dat in het hier beschouwde geval geen der eutectische lijnen

met de kritische eindpuntskromme p, q in kontakt komen.

2de Geval In de tweede plaats zullen wij onderstellen, dat in

twee der binaire stelsels kritische ^
eindpunten optreden, maar zoo-

danig dat in het symbool voor het

kritisch eindpunt S -|- (G=L), de

vaste phase ^S' in beide binaire

stelsels dezelfde is. Laat hier de

komponent C deze vaste phase

zijn, dan krijgen wij, in de onder-

stelling dat het stelsel AB geen

minimnm of maximum kritische

temperatuur bezit de volgende

eenvoudige projectie.

Denken wij ons het geval dat B een veel hoogere kritische tem-

peratuur bezit dan A, dan zal vermoedelijk de temperatuur van het

kritisch eindpunt // hooger zijn dan die van p en bijge\olg zal dan

de temperatuur van p naar p' voortdurend stijgen. Wat nu de tem-

peratuur langs de (/-lijn betreft, deze kan in dit geval van q' naar

q stijgen, maar ook het tegenovergestelde is zeer goed mogelijk ; in

de teekening is het eerste aangenomen. Bezat het stelsel AB een

minimum kritische temperatuur, dan zouden de kritische eindpunts-

lijnen zich verder van elkaar afbuigen ; \oor het geval van een maxi-

mum kritische temperatuur zouden daarentegen inzinkingen kunnen

optreden, die zelfs tot een afsnoering zouden kunnen leiden, zoodat

een gebied ontstaat, waar geen kritische eindpunten meer optreden.

3de Geval. Veel interessanter worden de verschijnselen, wanneer

de kritische eindpuntskromme in kontakt komt met een eutectische

Fig. 2.
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lijn. Dit iiv\al kan z,icli V(.)oi"(l()rn, wanneer in (wee der drie Itinairc

stelsels kritische eindpunten optreden, maar zoodanig, dat de vaste

stof S in het symbool van het kritisch eindpunt S -\- (GmLj in heide

binaire stelsels een andere is.

Wij onderstellen dus mi, dat in de twee binaire stelsels A/i en

AC kritische eindpunten voorkomen en wei zoo, dat het kritische

verschijnsel in het stelsel AH naast vast B en in het stelsel AC
naast vast C optreedt. Een ontmoeting van een eutectische lijn met

een kritische eintlpuntskronime beteekent natuurlijk dit, dat het

kritische vei-schijnsel bij de ontmoetingstemperatunr optreedt naast

iivee vaste stoffen en het is dus duidelijk, dat een eutectische lijn

steeds firee kritische eindpuiitskrommen adljktijdlj moet ontmoeten

n.1. de kritische eind[)untskrommen, die behooren bij de vaste stoffen,

waarop de eutectische lijn betrekking heeft.

Laten wij nu ter vereenvoudiging aannemen, dat de smeltfiguur

van het stelsel BC een eutecticum bezit. Wij kunnen dan onmid-

dellijk zeggen, dat naast" het conglomeraat \an vast B -{- vast C' alleen

dan kritische verschijnselen zullen kunnen optreden, wanneer de

eutectische temperatuur van het stelsel BC boven de kritische tem-

peratuur van den komi)onent A ligt en hoe grooter dit verschil is

des te grooter zal de kans zijn, dat het gezochte geval zal kunnen

worden gerealiseerd.

Om een dieper inzicht in de

eigenaardigheden \ au zoo'n stelsel

te verkrijgen is het noodig ge-

bruik te maken van een ternaire

Y, JY-figuur, zooals reeds vroeger

door mij werd gebezigd.

Deze V, A'-figuur is vrij een-

voudig, zoodat het mogelijk is

onmiddellijk de projectie aan te

/ geven van de voornaamste even-

wichtslijnen op het V, A'^vlak van

het binaire stelsel B—C
Onder de eutectische tempera-

tuur bestaat de T^, A"-Fig. van het

stelsel B, C uit twee lijnen ac

en bc, die de mol. volumina en de samenstellingen der dampen aan-

geven, die met vast B resp. vast C kunnen koëxisteeren.

Nu is het van belang aan te wijzen, welke e\enwichten zouden

optreden, wanneer, voortgaande langs de isotherm ac resp. bc de

afzetting van vast C resp. van vast B achterwege bleef.

IJ

Verslagen der Afdeelmg Natuurk. Dl. XXI. A^. 1912/13.
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Dit geval lieli ik vroeger voor een ander «loei in de />, .t'-doorsnede

nagegaan, en de daarbij besproken doorsneden komen geheel overeen

met de hierboven geteekende V, A'-fig. \ an het stelsel B, C 'j.

Bleef in den met vast B koëxisteerenden damp bij samenpersing

de afzetting van vast C achtei'vvege, dan laat de oplosbaarheids-iso-

therm acgj^ zien, dat in dit geval een metastabiel driephasen-evenwicht

tusschen damp, vloeistof en vast È zou kunnen 0[)treden, waarvan de

koëxisteerende [»hasen worden aangegeven door de punten g^, I^ en d.

Evenzoo laat de fig. zien, dat wanneer de damp, die met vast C
koëxisteert zich liet samendrukken zonder dat vast B optrad, meta-

stabiel een driephasenevenwicht tussclien damp, vloeistof en vast c

zou kunnen optreden, aangegeven door de punten g^,!^ en e.

Denken wij ons nu den derden koraponent A toegevoegd en in

het derde hoekpunt van het grondvlak van het driezijdig prisma

o-eplaatst, en nemen wij nu aan, dat de gekozen temperatuur ligt

boven die der eerste kritische eindpunten in de stelsels AB en AC,

dan is het mogelijk, dat de stalüele ternaire V, A"-figuur eenvoudig

bestaat uit twee isotherme oplosbaarheidsvlakken, die elkaar snijden

volgens een lijn die haar oorsprong heeft in het punt c. Langs deze

ternaire oplosbaarheidsisotherm koëxisteeren vast ^-1- rast 6'+ damp.

Xu is het duidelijk, dat binnen genoemde oplosbaarheidsvlakken zich

uitstrekt een tweebladig vloeistofdamp oppervlak, dat uitgaat van de

binodale damp- en vloeistoflijn in het vlak voor BC. De twee bladen

van dit vloeistof-damp-oppervlak zullen in de ruimte kontinu in

elkaar overgaan en deze kontinue overgang heeft plaats op de

kritische isotherm, waarvan de projectie op het BC-\'\iik is aange-

geven door de lijn kjö^.

Wanneer nu genoemd vloeistof-damp-oppervlak steeds geheel bin-

nen de twee isotherme oplosbaarheidsvlakken ligt, kunnen in stabielen

toestand geen kritische verschijnselen optreden, en in dit geval is

er niets bijzonders te constateeren. Nu weten wij dat bij temperaturen

lager dan de hier onderstelde, stabiele vloeistofe\'enwichten moeten

optreden en evenzoo zal dit moeten gebeuren, wanneer wij de tem-

peratuur verhoogen en zoodoende de eutectische temperatuur van

het stelsel B— Cnaderen. Bij temperatuurverlaging zullen wij \loeistof

als stabiele phase zien optreden, doordat het vloeistof-damp oppervlak

zich dan sneller in de ruimte uitbreidt dan de oplosbaarheidsopper-

vlakken. Dit -heeft ten gevolge dat bij een bepaalde temperatuur de

driephasenoplosbaarheidsisotherm voor Sb -|- Sc -|- G het vloeistof-

damp-oppervlak juist raakt. Op dat oogenblik moeten dus \ oor het

eerst met elkaar kunnen koëxisteeren Sb + ^c + L -|- G waaruit

1) Kon. Akad. v. Wet. 30 Dec. 1905.
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vol^t, (lal (leze riikiiig' iii een punt san de kr-itisclie isolliciiii \aii

het vioeistof-(-lamp-oppei-vIak iiuiet plaatsgrijpen, zoodat vl()ei!rtof-(larnp

daar identiek zijn en een kritis(di verschijnsel optreedt.

In verband hiermede kan nog het volgende opgemerkt worden.

Van de puntenjiaren ƒ/,, /, en ƒ/;,, /, nilgaande loopen over het vloei-

stof-damp-oppervlak twee kontinue krommen, waarvan de eerste aan-

geeft de dampen en vloeistotFen die met vast B koëxisteeren, en

waarvan de tweede de dampen en vloeistoffen hevat, die met vast 6'

in evenwicht knnnen zijn.

Raakt nu het \ loeistof-damp oppervlak aan de oplosbaarlieids-iso-

therm van Sn -|- S^; , dan is het duidelijk, dat ook de van de noden

(/2, /j en </j /j uitgaande lijnen elkaar zullen moeten raken, hetgeen

dus plaats grijpt op de kritische isotherm.

Denken wij ons nu de temperatuur nog een weinig verlaagd, dan

zal de zooeven genoemde raking overgaan in een snijding en er zul-

len dus twee snijpunten optreden, waarvan het eene de damp- en

het andere de vloeistof-phase aangeeft van liet vier-phasen-even wicht

Si3 :f Sc + L + G.

De snijding van deze lijnen, die in projectie zijn aangegeven door

9i9A Pxhh 611 g^giPihh' beteekent natuurlijk dat het vloeistof-

damp-oppervlak de oplosbaarheids opperxlakken snijdt, waardoor de

vloeistof-dampevenwicliten voor een deel in het stabiele gebied komen.

Deze stabiele vloeistof-dampeven wichten liggen binnen de twee snij-

lijnen q^p^I^ en «/ip^h- De eerste snijlijn, die betrekking heeft op

de vloeistof en danipphasen welke met vast B koëxisteeren, bezit

een kritisch eindpunt in p^, en de tweede snijlijn, die de vloeistof en

damphasen aangeeft, welke met vast C in evenwicht kunnen zijn,

bezit een kritisch eindpunt in p,. De punten (/^ en 4 geven, zooals

reeds werd gezegd, den damp en de vloeistof aan die met Sb + Sc

koëxisteeren en het is dus evident, dat door deze twee punten moet

gaan de lijn die in C haar oorsprong heeft en de koëxistentie aan-

geeft van een fluïde phase niet een conglomeraat van S3 -|- Sc .

Laten wij de temperatuur nog meer dalen, dan gaan de punten

g^ en /^ en evenzoo p^ en p^ al verder en verder uit elkaar, terwijl

zij bij temperatuursverhooging elkaar al meer en meer naderen om
in het dubbel kritisch eindpunt, waarvoor het symbool Sb+ Sc + L= G
is, saam te vallen. Bij temperaturen boven dit dubbelkritiscli eind-

punt zullen alleen fluïde phasen bestaan of koëxistentie tusschen

fluïde phasen met vast J3 resp. met vast C, of ook met beide vaste

stoffen tegelijk. Het is echter duidelijk, dat zooals reeds werd opge-

merkt, vóórdat de eutectische temperatuur van het stelsel B—C is

bereikt in het ternaire stelsel weer vloeistof zal moeten optreden en

11*
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zoo zien wij dus, dat wanneer bij lagere teniperatnin- een dubbel-

kritisch eindpunt is opgetreden, bij hoogere temperatuur zioh een tweede

dubbel kritisch eindpunt zal voordoen, zoodat dan bij temperatuurver-

hooging een herhaling zal plaats grijpen van hetgeen bij lagere tem-

peratuur is geschied en wel in omgekeerde volgorde. Nadat het

tweede dubbel kritisch eindpunt is opgetreden zal het stabiele deel

van het vjoeistof-damp-opperxlak dus voortdurend in omvang toe-

nemen. Bij de temperatuur van het

eutecticum in het stelsel B—C
krijgt men daarbij dan nog deze

bijzonderheid dat de damppunten

cg^g^ en g^ evenals de vloeistof-

punten 4, 4 en l^ samenvallen.

Na deze projectie in het kort

besproken te hebben is het zeer

gemakkelijk de hier aangeduide

ruimtelijnen op den concentratie-

driehoeic te projecteeren, zooals

in Fig. 4 is gedaan.Fis. 4.

Wij zien uit deze figuur, dat de twee kontinue damp-vloeistoflijnen

van de twee driephasen even wichten S-j -|- L + G en Sc + L + ^^

aangegeven door de letters g^g^P^h i'^^P- fliOiPih^ elkaar in twee

punten g^ en l^ snijden, waar dus vierphasen evenwicht heerscht, en

waardoor dientengevolge ook de fiuïde lijn van het driephasen even-

wicht Si> + S>j -|- P" loopt, die door de letters cg^l^ is aangeduid.

Verder valt er op te merken, dat de \'loeistoftakken van de driephasen

evenwichten Sc -f L -|- G en Sc -f- L -|- G door de kritische isotherm

k^k^ gesneden worden, zoodat ^^^ en p^ twee kritische eindpunten zijn.

Gaan wij van een temperatuur uit een weinig boven die van de

eerste kritische eindpunten in de stelsels B—A en C—A gelegen,

dan weten wij dat bij stijging \an de temperatuur niet alleen de

kritische eindpunten p^ en p^, maar ook het damppunt g^ en het

vloeistofpunt /^ van het vierphasen evenwicht, Sb + S(j + L -f G
elkaar zullen nadei-en om in het dubbel kritisch eindpunt saam te

vallen. Daar nu g^ een punt van de ternaire eutectische damplijn en

/^ een punt van de ternaire eutectische vloeistoflijn is, volgt uit het

voorgaande, dat deze twee ternaire eutectische lijnen in het dubbel

kritisch eindpunt kontinu in elkaar over moeten gaan. In het eerste

dubbel kritisch eindpunt bezit dus de kontinue eutectische lijn een

temperatuur maximum. Bij hoogere temperatuur treedt het tweede

dubbelkritisch eindpunt op, en van deze temperatuur loopen de vloei-

stof- en damppunten van het tweede continue gedeelte der eutectische
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lijn al meer en nieoi- uil elkaar, /oodal liel (weede diihlielkritiscli

eiiulpiiiit levens iiel leniperadiiinniiiiinniii \ an liet tweede contiinie

deel der eult'clisclic lijn is. ürenf^en

wij het liier ^eze^de in Icekenin^j;

d. w. a. teekenen wij in den con-

eentratie-drielioek de |)rojectic der

p «7-lijnen en die der enteftiselic

lijnen, dan krijiL^en wij Fig. 5

waarin de |)ijlljes weer de richting

aangeven waarin de teniperatunr

stijgt.

Het is duidelijk, dat het ook

mogelijk is, dat de twee kontinue

/; r/dijnen elkaar niet snijden. In
Fig. 5.

dit geval treden geen dtibbel kritische eindpunten op en loopen de

eutectische lijnen dus ongestoord verder tot aan het ternaire eutecticum.

•^de Geval. In de vierde plaats zouden wij kunnen onderstellen,

dat elk der binaire stelsels kritische eindpunten verloonen. Om dit

geval te realiseeren zal men drie stoffen moeten kiezen, waar\an de

kritische temperaturen zoover mogelijk uit elkaar gelegen zijn, zoodat

in elk binair stelsel het tripelpunt van den eenen komponent ver

boven de kritische temperatuur van den anderen ligt. Treden dan

dubbel kritische eindpunten op, dan krijgt men een kombinatie van

Fig. 2 en Fig. 5.

hde Geval. Het is duidelijk, dat het optreden van mengkristallen

in het stelsel B—C absoluut geen

veranderingen in de voorgaande

beschouwingen teweegbrengt, wan-

neer dit stelsel een eutecticum

bezit ; is dit niet het geval, dan

treden wijzigingen op die het be-

langrijkst zijn wanneer de kom-

ponenten B en C in alle verhou-

dingen mengbaar zijn, zooals in

het door Niggli onderzochte stelsel

SOj+HgBr,—HgJ,. De projectie

van de kritische eindpuntslijnen

wordt dan, zooals in Fig. 6 schematisch is aangeduid.

Nu dient er hier echter op gewezen te worden, dat wanneer de

smeltlijn van het stelsel B—C een sterk uitgesproken minimum bezit

in het midden der figuur een afsnoering kan optreden, zoodat dan

daar geen kritische eindpunten voorkomen. Bezit genoemde kontinue

Fig. 6.



5H

smehlijn daarentegen een sterk nitges|»rokeji maximnni, dan zou liet

bijzondere geval zieli kunnen voordoen, dat, terwijl in de binaire

stelsels A— Ij en .1

—

C geen kritische eindpunten voorkomen, deze

wel in het ternaire stelsel optreden. Wij kunnen ons voorstellen dat

dit geval ontstaat uit Itet gewone geval Fig. 6, doordat de punten

p^ en q^ en evenzoo p, en q^ elkaar naderen en samenvallen, waar-

door de twee kritische eindpuntslijnen kontinu in elkaar overgaan.

Trekt deze kontinue kromme zich dan nog jneer samen dan hebben

wij ee]i gesloten kritische eindpuntskromme gekregen, die geheel

binnen in den koncentratiedriehoek gelegen is.

Qde Geval. Treedt een binaire verbinding als vaste phase op, dan

laten zich weer verschillende gevallen beschouwen, waarvan ik hier

de meest interessante wil bespreken. In de eerste plaats zullen wij

onderstellen, dat de komponenten B en C geen kritische eindpunten

geven noch met A, noch met de verbinding BC, maar dat deze

verbinding alleen kritische eindpunten geeft met den meest vluchtigen

komponent A. Het is duidelijk, dat, wanneer zich dit geval voordoet,

de tripelpuntstemperatuur van de verbinding BC vermoedelijk ver

boven die der komponenten B en C liggen zal.

Teekenen wij de projectie van

de damp- en vloeistoflijn der drie-

phasenevenwichten Süc -f- L" "h Gr

en die van de kritische isotherm

op den koncentratiedriehoek, over-

eenkomstig een temperatuur ge-

legen boven de kritische tempera-

tuur van A en een weinig boven

de hoogste eutectische temperatuur

van het stelsel B— C, dan ontstaat

Fig. 7.

Fig. 7, De kritische isotherm {\k^ is

konvex van uit A gezien, daar - :^

hier is ondersteld, dat de ver-

binding BC minder vluchtig is

dan de komponenten B en C. Wan-
neer nu het vloeistof-damp-opper-

vlak in de ternaire r-.i"- figuur zich

bij temperatuurverhooging sneller

terugtrekt dan het nodenoppervlak

voor de met vast BC koëxistee-

rende vloeistoffen en dampen, dan

zal bij een gegeven temperatuur de . pjg^ 3_
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kritische isotlienu mm dil iKwIni (ijiikm-x hik raken, \va:ir!>ij dan (U'

vloeistof en damplijn van genoemd iiodenopiKTvlaU kontinu in eikaar

overgaan. Bij een nog iets lioogeiv temperatuur is een alsnoering in

liet noden oppervlak ingetreden, waaihij twee ternaire kritische eind-

punten zijn ontstaan /x)t)als Fig. 8 laat zien.

Denken wij ons de tem|)eratunr voortdurend stijgende, dan /uilen

de kritische eindpunten aanvankelijk verder uit elkaar gaan en /ich

tevens naar het vlak BC verplaatsen, maar vn('>r dat de tripelpnnts-

temperaluur van de verbinding is bereikt zidicn de punten /y, en/;,

weer tot elkaar naderen en ten slotte samenvallen, omdat bij nadering

van genoemde tripelpuntstempe-

i'atunr het noden-oppervlak van

de met vast BC koexistcerende

vloeistoffen en dampen zich sterker

moet gaan samentrekken dan hel

vloeistof-damp oppervlak, daar dit

nodenoppervlak bij de ti-ipelpunts-

temperatuur van BC geheel ver-

dwijnt. Geven wij dus in dit geval

\ {^ de ternaire kritische eindpuntslijn

Fig. 9. aan, dan krijgen wij een gesloten

kromme, zooals in Fig. 9 is geteekend met een temperatuur minimum

en maximum.

Komen nu ook nog kritische eindpunten in een der binaire stelsel

AB of AC of in beide voor, dan kunnen zich nog w^eer andere

gevallen voordoen, doch deze zijn alle gemakkelijk uit het voor-

gaande af te leiden. Nemen wij ook nog ternaire \'erbindingen in

onze beschouwtngen op, dan worden de gevallen eenigszins gecom-

pliceerder, zooals ik later hoop aan te toonen.

Anorg. chemisch laboratorium

Amsterdam, 27 Juni 1912. der Universiteit.

Scheikunde. — De heer Holleman biedt eene mededeeling aan van

den heer J. Böeseken : „Over een methode ter nadere bepaling

van den stand der hydroxylgroepen in de polyoxyverbindingen."

(4fie Mededeeling over de configuratie der ringsysternen. \)

(Mede aangeboden door den heer Prof. S. Hoogewerff).

De onderzoekingen over de werking van de polyoxyverbindingen

op de geleidbaarheid van het boorzuur werden door mij ingesteld

om een bijdrage te leveren tot onze kennis over de ligging der

koolstofatomen en der daaraan gebonden groepen in het benzol.

1) Recueil 30, 392 ; 31, 80 en 86.
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Dit doel is lot op zekere hoogte bereikt, maar daarnaast liebben

de metingen ons iets naders doen kennen omtrent den stand der

liydroxylgroepen in verzadigde polyvalente alkoliolen.

De invloed van polyoxyverbindingen en boorzuur op elkander is

reeds lang bekend.

Zoo werd van de vermeerdei-ing van de zure eigenschappen van

boorzuur door glycerine gebruik gemaakt, om dit zuur te kunnen

titreeren en kon omgekeerd van de sterke vermeerdering der i-otatie,

die door boorzuur op manniet wordt uitgeoefend, gebruik gemaakt

worden om aan te toonen, dat deze polyatomige alkohol inderdaad

optisch-actief was ^). Deze enkele empirisciie gegevens werden door

G. Magnanini ^) zeer belangrijk aangevuld ; tevens w^erd aan het

vermoeden, dat deze beïnvloedingen zouden berusten op de vorming

van verbindingen, een experiuienteele grondslag gegeven.

Hij toonde aan dat maujiict het electrisch geleidingsvermogeu van

boorzuur sterk deed toenemen, en dat dit zelfde ook, hoewel in

mindere mate, het geval was met oxyzuren, zooals wijnsteenzuur,

salicylzuur, melkzuur, glycerinezuur, gallusznur, amandelzuur en

glycolzuur. Hij bewees hiermede de vorming van complexe ionen,

dus van chemische binding tusschen de beide componenten.

Van 't HofF ') uitte het vermoeden, naar aanleiding van deze onder-

zoekingen, dat alleen dan zich een'^verbinding zal vormen, wanneer de

conditiën voor de vorming van een vijfring (en eventueel van een

zesring) gunstig zijn. Een stof als manniet zou zich dus gemakkelijk

met één of meer molekulen boorzuur vereenigen, omdat de ligging

der hydroxylgroepen het vormen van vijf of zes ringen zoude begun-

stigen.

Bij een zesatomigen alkohol, zooals de manniet, zijn echter de

voorwaarden voor de ringvorming allicht gunstig, omdat er aan elk

koolstofatoom een hydroxylgroep gebonden is en de waarschijnlijkheid

dat er twee, met de twee koolstofatomen waaraan zij gebonden zijn

aan denzelfden kant en in hetzelfde vlak daarvan gelegen zijn, bij-

zonder groot is ; en dit vooi'al omdat het een verzadigd, niet ring-

vormig lichaam is.

Het kwam mij voor, dat de nadere studie van den invloed \'an

deze verbindingen op het boorzuur eerst belangrijker zou worden,

wanneer daartoe eenvoudiger alkoholen werden gekozen.

Bij de polyoxyderivaten van het benzol zijn nu de voorwaarden

uiterst eenvoudig.

1) ViGNON Ann Chem. Pbys. 5e S. II 433. (1874).

2) Gazz. chim. 20, 428; 21, II, 134, 215. Zeitschr. phys. Chem. 6.58.

3) Lagerung der Atome lm Rauine. 3e Ed, p. 90.
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Liggen in de benzoldorivalen de /es koolslofatomon met de daar-

aan i!;el»()nden groepen in één vlak, dan lieMu'n alleen de ortlio-dioxy-

veritindingen (en evenineel ook de oi'llio-oxy/nren) een conlignralie,

die de meeste kansen l)iedt (ói de vorming van bedoelde ringvor-

mige systemen.

Inderdaad hebben de metingen door mij en A. van Rosskm (1. e.)

verricht, aangetoond, dat van de [Kjlyoxyderi vaten van het benzol,

alleen de orthoverbindingen een zeer grooten j)osi(ieven invloed liel>bt'n

op de geleidbaarheid van het boorznnr.

De spec. geleidbaarheid \an V, nu)\. opl. \an dit /iinr bij 2.'i°

wordt verhoogd :

door 7j '"ol. pyrocateehitie van 25.7 X ^^^ '^

<M>
•^•'>3.2 X 1^^

„ \/, „ pyrogallol 608.9 X 10-c

„ V.Ti M pyroeatechine 116 X 10'^

„ '/,, „ pyrogallol 131 X lO-c

„ 732 „ 1.2-dioxynaphtalinc 112 X 10-*^

(gemeten door den heer J. I). Rlys)

daarentegen hadden de meta- en paraderivaten een onbeteekenenden

negatiex en invloed. De spee. geleidbaaarheid werd verlaagd :

door 7, mol. resorcine van 25.7 X lO"^ op 25.0 X 10 -^^

,, V„ „ hydroehinon 24.3 ,< 10— '^

,, \/^ „ phloroglucine 24.8 X 10 -<5

Het galhisznnr en hel protocatechuzuur verkrijgen eveneens een

belangrijk grootere vermeerdering der geleidbaarheid door toevoegen

van boorzuur, dan met de eigen geleidbaarheid van dit znnr overeen

zonde stemmen.

78 lïiol. protoeatechuzunr had bij 25° een spec.

geleidbaarheid = 703.1 X 10-<^

72 mol. boorznnr = 25.7 x 10"*"

Gevonden werd een geleidbaarheid \'an het

mengsel =: 847.7 x 10-^

Vermeerdering =: 118.9 X 10-^

Vs mol. galhisznnr had bij 25° een spec. geleidb. = 750.7 X 10 •^

7, „ boorznnr =z 25.7 X lO-c

Gevonden voor het mengel = 917.6 X 10—

Vermeerdering = 141.2 X 10~

Wij mogen uit deze geleidbaarheidsbeïnvloeding de gevolgtrekking

maken, dat bij de polyoxyben zolderivaten alleen dan een belangrijke

wisselwerking plaats \ indt, wanneer de hydroxylgroepen liggen op de

orthoplaaisen ten opzichte \an elkander.
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Van een specifiek aroniatischeii invloed kan geen sprake zijn, aan-

gezien liet dan niet in te zien zon zijn waarom eenei-zijds resoreine,

liydrocliinon en phlorogliicine geen verlioogende werking uitoefenen,

anderzijds manniet, pentaerjtiiriet en glycerine de geleidbaarheid

wèl verlioogen. (Magnanini, Böf;sekkn en van Rossem 1. c.)-

Wij worden gedrongen de oorzaak, zooals boven aangegeven, te

zoeken in de gunstige ligging der hjdroxjlgroepen ten opzichte van

het l)Oorzuurmolekuul.

Nu is de bijzondere eigenschap van pyrocatechine en van andere

orthodioxj- (en ook van aniido-oxj- en diamido-) verbindingen van

benzol en van analoge ringsystemen om gemakkelijk nog een ander

atoom op te nemen en daarmede over het geheel genomen zeer

stevige verbindingen te vormen reeds lang bekend.

Men schrijft dit toe aan de uiterst gemakkelijke vijfringvorming,

dus feitelijk aan de gunstige ligging der ortho-standige groepen.

Zonder ons voorloopig in te laten met de configuratie der ver-

bindingen, die zich tusschen boorzuur en de poly-oxyderivaten vor-

men, kunnen wij het dus wel zeer waarschijnlijk achten, dat een

gelijksoortige oorzaak hun ontstaan bepaalt.

Het belang van het aantoonen van den invloed der polyoxyver-

bindingen op de geleidbaarheid van het boorzuur betreft dan ook

niet het feit zelve, maar is gelegen in de gevoeligiieid der methode

en in haar eenvoudige toepassing.

Zij stelt ons in staat de vorming van verbindingen aan te kondigen,

zonder dat wij deze behoeven af te zonderen en meer nog, uit den

graad der beïnvloeding kunnen wij geuncJitige besluiten trekken omtrent

den stand der Jiydroxylgroepen in de oorspronkelijke poly-oxif-verbinding

.

Vinden wij bijv. dat de vermeerdering der spec. geleidbaarheid

bij 25° veroorzaakt door:

Vï n. glycol op Vï "• boorzuur = — 4.9 X JO—

^

V, n. glycerine „ = 8.7 X lO-^

V, n. pen taeryth riet „ = 231.2 X 10-6

\/, n. pyrocatechine ,, = 514.1 X 10-^

V, n. dulciet „ =: 717 X 10-^

dan kunnen wij daaruit besluiten, dat in de pentaerythriet minstens

twee der hydroxylgroepen vrij gunstig gelegen zijn, maar nog lang niet

zoo als in het pyrocatechine ; dat er in de dulciet meer dan één paar

hydroxylgroepen het booi'zuur beïnvloeden ; dat zij in het glycol

zeer ongunstig gelegen zijn en dat zij in glycerine, hoewel er drie

aanwezig zijn, ook ongunstig liggen. Dit blijkt nog frappanter wanneer
wij het driewaardige pyrogallol met glycerine vergelijken bij een

iets grootere concentratie van den alkohol :
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1 II. |)yrogall()l op '
/.^ ii hoor/iiiii' =r: 911.3 X l^*"

1 11. ^Hyccriiio = 12.9 X U)~^

Jii (Ie hcpaling der gelcidliaarlicitlshuïiix loediug licMjeii wij ccii /oer

eenvoudige en gevoelige nielliode, om, z,oiider liet niolekmil kraclilig

aan (e grijpen en daardoor lie( hi'slaande evcnwiclit Ie ver.sloren,

iets te weten te ivonien o\er de 'ligging \an de liydroxylgroc^pen

ten opzichte van elkander.

Naar aanleiding van hel voorgaande iiiakcn wij daartoe de vol-

gende veronderstellingen :

1". Liggen de hydroxylgroepen, zooals in het pyrogallol of in het

pjrocateehine, in hetzelfde vlak en aan denzellden kant der koolstof-

atomen waaraan zij gebonden zijn, en is er geen ins[)ri]igend atoom

zooals bij resorcine, hydroidiinon of phloroglncine dan is de invloed

zeer groot. (z. o.)

2". Deze invloed w^ordt geringer naarmate de 011-groepeii dezen

gnnstigen stand verlaten.

De tot nog toe door ons onderzochte eenvoudige glycolen : aetliy-

leenglycol, pinakon, propaandiol 1,3 en butaandiol 1,4'), vermeer-

deren de geleidbaarheid van het boorzuur niet.

Wij vermoeden dat de hydroxylgroepen in deze moleknlen elkander

afstooten en dan, tengevolge der bewegelijkheid van het verzadigd

moleküul, zoo ver mogelijk van elkander komen te liggen dus wèl

in hetzelfde vlak, maar aan den tegenovergesteldeu kant der koolstof-

atomen waaraan zij gebonden zijn.

Wij zullen nagaan of een uitgebreider experimenteel materiaal

deze onderstellingen bevestigt.

De invloed van glycerine is er zeker mede in overeenstemming.

Zooals wij straks hebben aangegeven is deze zeer gering, twee der

OH-groepen liggen dus zeker niet zoo gunstig als in het pyrocate-

chine. Maar zij liggen ook niet zoo ongunstig als in de eenvoudige

glycolen en dit kan ook niet, want al stooten de drie OH-groepen

elkander zoo ver mogelijk af, dan moet de ligging dezer groepen^

twee aan twee beschouwd, toch gunstiger zijn dan in genoemde

tweewaardige alkoholen.

Dat aan den anderen kant in het pyroeatechine en in het dioxy-

naphtaline de stand der hydroxylgroepen zoo bijzonder gunstig is,

moeten wij toeschrijven aan liet ringsysteem van het benzol, die hen

dwingt in het vlak van den ring en aan den buitenkant, d. i. aan

dezelfde zijde te blijven.

^) Het butaandiol (,1.4) kan zeer goed bereid worden door redactie van de barn-

steenzuiediaelhylester volgens het voorscljrift gegeven door Harries voor de bereiding

van hel melhyl (2) bulaandiol (1.4) uit pyrowijnsteenzurediaelhylesler.
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Dat de «-oxyzuren en het salioylziuu' blijkens de metingen van

Magnanini \\. c.) de geleidbaarheid van het boorzunr positief he-

in vloeden, wijst op een gunstiger stand der hjdroxjlgroepen ten

opzichte van elkander dan in de glycolen. Dit is ook zeer begrijpelijk,

wanneer inen in aanmerking neemt, dat de OH-groep van het «-kool-

stofatoom aan de andere zijde 'van de zure OH-groep der carboxyl-

groep een zuurstofatoom vindt, dus geheel iets anders dan de water-

stofatomen der glycolen.

Bij het stijgen van het aantal hydroxylgroepen in verzadigde

verbindingen spreekt het wel van zelf, dat de kansen voor een

gunstigen stand toenemen, en in overeenstemming daarmede is, dat

erythi-iet een sterkeren invloed o\) de geleidbaarheid van het boor-

zuur uitoefent dan glycerine, en dat deze van de manniet en de

dulciet wederom belangrijker is

:

Voor Vj mol der alkoholen op 7ï ^^^o^ boorzuur werd gevonden :

Kv 10-c=

Glycerine Erythriet Manniet Dulciet

8.7 64.1 68^ 7J7

Bij deze verzadigde poly-alkoholcn is het voorshands nog wat

lastig om den meest waarschijn lijken stand der hydroxylgroepen aan

het bedrag der geleidbaarheidsbeïnvloeding te toetsen.

Zeer veel gemakkelijker is dit bij ringvormige systemen waar de

bewegelijkheid van het -molekuul door de ringsluiting voor een

belangrijk deel is opgeheven en de stand der groepen dus veel meer

is vastgelegd. Wij hebben van deze eigenschap reeds bij de beoor-

deeling van de werking der poly-oxyverbindingen van het benzol

gebruik gemaakt; maar ook de werking van de rietsuiker is gelijk

wij die van dit molekuul kunnen verw^achten.

De invloed van rietsuiker op de geleidbaarheid van het boorzuur

is zeer gering, en omgekeerd ook die van het boorzuur op het

rotatievermogen van rietsuiker.

De verandering van
1

34.2

1

3742

1

L7i

iV opl. rietsuiker op - xVboorzuur := ± O

N

N

= —1X10-6

= —3X10-6
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HC

HOCH /

Y
HCOHli]

CH.OH
I

HOC-H \
HCOH/

CHiOH

De voi'anderint;' der rohitie bleef xoor (ic/.e (•(Hicciilrjilies heiiedeii

0,13°, was (lus evenals die dei- geleidWaarlicid iiiderdaa<l uiterst geriii»^.

Beschouwen wij nu hel, door Toiakns (/.ie

onder) en E. Fischer ') als meestwaarsehijnlijk

geachte, symbool van de suiker in de ruimte,

dan zien wij, dat van alle acht hydro.w Igroejten,

alleen de door (1) en (2) aangeduide gunstig

kunnen liggen, d.w.z. in hetzelfde vlak en aan

cniOH(i) denzelfden kant dei- koolstof atomen waaraan

zij gebonden zijn en ongestoord door andere atomen.

Het was echter te verwachten dat deze twee OH-groepen niet

gunstig zullen liggen ; zij hebben namelijk een analoge vrijheid van

beweging als die in het eenvoudige glycol, en wanneer de OH-groepen

elkander hierin afstooten dan zonde het niet goed zijn in te zien,

waarom ze dit in het rietsuikermolekuul niet zouden doen.

De bijna volkomen onverschilligheid van rietsuiker voor boorzuur

(en vermoedelijk voor vele andere verbindingen; vindt dus nu in

haar conliguratie een zeer eenvoudige verklaring.

Deze waarnemingen bevestigen aldus zoowel de configuratie van

de rietsuiker als de waarde van de methode ter nadere bepaling van

den stand der hydroxylgioepen van organische verbindingen. Ik heb

er van kunnen gebruik maken om de configuratie van de «- en \an

de .^-glucose vast te doen stellen.

Het is bekend, dat men dezen beiden isomeren tegenwoordig boven-

staande configuraties toeschrijft. Is dit juist dan moeten zij zich ver-

schillend gedragen ten opzichte van het boorzuur.

Een er van, voorgesteld door (I), moet, tengevolge van den gunsti-

gen stand der hydroxylgroepen {a)en{h) de geleidbaarheid krachtiger

beïnvloeden, dan de andere en aangezien ze in waterige oplossing

in elkander overgaan tot een bepaald evenwicht, moet de geleid-

baarheid afnemen tot dit evenwichtsmengsel bereikt is.

Bij de andere, voorgesteld door II moet de geleidbaarheid toenemen

tot dezelfde grenswaarde bereikt is.

Nu hebben de door den Heer C. E. Klamer verrichte voorloopige

metingen tot resultaat gehad

:

1) E. FiscHER, B 45, 461 a912).
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1". Dat de «-glucose bij 25° een belangrijken positieven invloed

had op de gek'id baarheid,

2°, dat deze langzaam afnam, om na 24 uur een bepaalde grens

te bereiken,

3°. dat de positieve invloed van de (tot nog toe niet geheel zuiver

verkregene) /i-glucose veel geringer was dan \'an de «-glucose,

4". dat zij langzaam toenam om tennaastenbij maar niet geheel

dezelfde grenswaarde te bereiken als bij de «-glycose.

Na herhaalde omkristallisaties was de eigengeleidbaarheid van eene

oplossing van 6.5 "/„ «-glucose bij 25° gemiddeld 5X6~^; van een

157o opl- = 7 X .1^*"' <^it' ^'^'^ ^^^^ 6.5 7o opl. van /?-glycose, ver-

kregen door omkristallisatie uit pvridine = JO X iO-'\ vermoedelijk

bevatte zij nog een weinig pjridine.

Verhooging der geleidbaarheid \eroorzaakt door een

6.5 7„ «-glycose opl. op V/, 7„ H3BO3 = 42 X ^O-^

terugloopende tot 35 X 10~^

Verhooging der geleidbaarheid veroorzaakt door een

'J5 7„ «-glycose opl. op 27, 7, H3BO3 = 106 X iO-e

terugloopende tot 90 X^^-^
Verhooging der geleidbaarheid veroorzaakt door een

6.5 7„ ^-glucose opl. op 27 //„ H3BO3 == 20X10-6
stijgende tot 29X^0"^

Zonder vooruit te willen loopen op het resultaat der definitieve

metingen bij de suikers kan nu wel reeds besloten worden, dat deze

methode, die natuurlijk in vele richtingen voor uitbreiding vatbaar

is, ons omtrent de fijnere structuur der molekuien nadere gegevens

kan verstrekken.

Ook in andere opzichten is de vorming van complexe verbindingen

van boorzuur met organische polyoxyverbindingen \'an groot belang.

Het is bekend dat boorzuur w^ordt gebruikt als anti-septicum ; dit

berust o. a. op de remmende werking, die deze stof uitoefent op

den groei van schimmels.

Bij de onderzoekingen van H. J. Waterman en mij ^) is gevonden,

dat remming samenhangt of met een sterke oplosbaarheid in \et of

met een te groote waterstof-ionenconcentratie.

Nu is het boorzuur echter veel gemakkelijker in water dan in

olijfolie oplosbaar en het is een uitermate zw^ak zuur, zoodat deze

beide eigenschappen ons juist niet kunnen verklaren, waarom boor-

1) Versl. 30 Dcc. 1911, 30 Maart 1912.
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/AWW den groei van pruiciUuiiii (ildnvuni, zooals ons inderdaad gebleken

is, zeer sterk vertraagt.

De vorming van verbindingen met de j)oiyaikolioien, die in de

levende wezens zoo'n behingi-ijke rol spelen, verbindingen, die daar-

enboven veel sterker znnr kunnen zijn dan het boorziuir zelf, geeft

een zeer eenvoudige verklaring van de krachtige werking dezer

schijnbaar zoo onschuldige slof.

Men is onder den invloed van (\(i\\ bloei van de scheikunde der

colloïden, de oorzaak van phjsiologische processen wel een weinig

te veel gaan zoeken in zuiver physische verschijnselen: diffusie, ver-

andering van de oppervlaktespanning, ontlading \,an negatief geladen

colloïden door positieve ionen en omgekeerd, enz. Ongetwijfeld spelen

al deze werkingen een niterst gewichtige rol, maar aan vele ligt toch

een chemisch verschijnsel ten grondslag: z('»ó is het met het boorzunr,

zóó zal het vermoedelijk met de giftigheid van vele metalen zijn.

(Ik verwijs overigens naar een mededeeling van H. J. Waterman en

mij in de ,,Folia raicrobiologica") ^)-

De \raag of de sterke werking van sommige hydroxylverbindingen

samenhangt met een gemakkelijke ringvorming, gelijk door van 't Hoff

vermoed werd (z. v.) heb ik tot nog toe slechts in het voorbijgaan

besproken.

Het is verleden jaar aan Fox en Gaige (Journ. Chem. Soc. 99
1075 (1911)) gelukt het mannieto-boorzuur af te zonderen en eenige

zijner zouten af te scheiden, maar aangezien nit de analyse cijfers blijkt,

dat er een moleknul water meer in is dan volgens de vijfringsluiting

noodzakelijk, blijft de configuratie nog onzeker.

Daar pyrocatechine een zeer sterke xerhooging van de geleid-

baarheid teweeg brengt, heb ik het pyrocatechine-boorzuur trachten

te verkrijgen. Dit is nu wel is waar niet gelukt, maar wij zijn er

in geslaagd een reeks van goed kristalliseerende complexe zouten

af te scheiden, w^aarvan er eenige uitmunten door zeer geringe

oplosbaarheid, zoodat zij vermoedelijk voor de quantitatieve afscheiding

van boorzunr dienst kunnen doen.

De nadere beschrijving van deze zouten, zoowel als van de hier

vermelde experimenten, welke laatste voornamelijk door de Heeren

N. H. SiEWEKTs VAN Reesema, C. E. Klamer en J. D. Ruys zijn

uitgevoerd, zal later worden gegeven.

()rg. Chem. Lah, der Technlnche Hoogeschool.

Delft, Mei 1912.

^) Folia microb. 1 p. 342.



Physiologie. — De Heer Hamburger biedt namens den Heer J.

Snapper een medeJeeling aan : „ Venjelijkende onderzoekinqen

over jonge en oude roode bloedlichaampjes
."

')

(Mede aangeboden door den Heer C A. Pekelharing).

1. Inleiding.

In de laatste jaren zijn verschillende onderzoekingen nitgevoerd,

die ten doel hadden na te gaan of verschillen bestaan tnsschen roode

bloedlichaampjes, die pas ontstaan zijn en die, welke reeds langeren

tijd in het bloed circuleeren. Te dien einde heeft men het bloed

onderzocht van diQren, die op een of andere wijze anaemisch gemaakt

waren. Aangezien het bloedverlies moet aangevuld worden met jonge

roode bloedlichaampjes, kan men erop rekenen, dat de verschillen,

die bestaan tusschen het bloed, vóór en na de bloedonttrekking,

veroorzaakt zijn door de nieuw xormiiig van jonge roode bloed-

lichaampjes.

Volgens latere onderzoekingen^) bestaat een onderscheid tusschen

de jonge roode bloedlichaampjes, welke ontstaan na aderlatingen en

die, welke ontstaan, nadat bloed is verloren gegaan door inspuitingen

van bloedvergiften. Dit verschil kwam vooral duidelijk uit, wanneer

men de resistentie \an de bloedlichaampjes tegenover liypotonische

zoutoplossingen onderzocht. Terwijl de bloedlichaampjes van een dier,

dat door gift-inspuitingen anaemisch was gemaakt, resistenter waren

tegen hypotonische zoutoplossingen, dan die van een normaal dier,

zou dit niet het geval zijn bij dieren, wier anaemie door aderlatingen

veroorzaakt was.

Wel is waar zijn er redenen om aan te nemen, dat de regeneratie

na vergift-inspuitingen sterker zal zijn dan na aderlatingen. Toch is

het onwaarschijnlijk, dat de jonge roode bloedlichaampjes, welke na

aderlatingen ontstaan, zich niet op dezelfde wijze van oude erythro-

cyten zouden onderscheiden — zij het dan ook in mindere mate —
als die, w^elke na vergift inspuitingen ontstaan. Ook deze kleinere

verschillen kunnen echter van belang zijn. Immers bij de anaemie,

welke door de inspuitingen ^'an vergift veroorzaakt wordt, daalt het

aantal bloedlichaampjes zoo sterk, dat soms slechts 16 7o ^'^n l^^t

oorspronkelijke aantal overblijft. Dat bij de regeneratie na een der-

gelijk bloedverlies abnormale bloedlichaampjes zouden kunnen ont-

staan, is denkbaar. Omgekeerd zullen de eigenschappen van de jonge

roode bloedlichaampjes, welke na een minder sterk bloedverlies ont-

1) Deze ondeizoekip.gen zullen elders uitvoeriger worden medegedeeld.

2) iTAiü en Pratt, Biochem. Zeitschrift, Bd. 18.

Sattler, l'olia Haemat, 1910,
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staan, meci- overeenkomen mot de eigenschappen van de jonge roode

roode blocdlioliaampjes, welke ondei' pIi\sioI(»fi;iselie condities ontstaan.

Om deze kleinere verscliillen te ontdekken, moest men dus trachten

de methode te vertijnen. Hierbij ging men uit van de overweging,

dat bij de bovengenoemde onderzoekingen steeds alleen de miiiimuui-

en de maximum resistentie van de jonge roode bloedlichaampjes

bepaald was.

Gelijk bekend, berust de resistentie bepaling van roode bloed-

lichaampjes op de volgende feiten.

Wanneer roode bloedlichaampjes gesuspendeerd worden in een

zoutsolutie met een osmotischen druk, die kleiner is dan 0.97o NaCl,

nemen zij water op en zwellen dus. Hoc lager de osmotische druk

is van de zoutsolutie, hoe meer water zij zullen opnemen. Ten slotte

barsten zij en komt de haemoglobine, welke de bloedlichaampjes

bevatten, in oplossing. De resistentie der roode bloedlichaampjes is

nu des te grooter naar mate de osmotische druk van het medium,

waarin zij zich nog juist kunnen handhaven, lager kan zijn. Aan-

gezien in het bloed niet alle bloedlichaampjes dezelfde resistentie

hebben, wordt de minimum resistentie van het bloed uitgedrukt door

de meest geconcentreerde XaCl-oplossing, die reeds haemoljse ver-

oorzaakt. In deze oplossing verliezen de zwakste bloedlichaampjes

hun kleurstof. De maximum resistentie \an het bloed wordt bepaald

door de ]!vaCl-solutie, waarin de haemolyse compleet is en waaraan

dus ook de meest-resistente bloedlichaampjes geen weerstand kunnen

bieden. Slechts deze beide zoutconcentraties zijn in bovengenoemde

onderzoekingen bepaald: over den graad van haemolyse, door de

tusschenliggende concentraties veroorzaakt, ontbreekt elk gegeven.

Door dien graad te bepalen, mocht het gelukken eenige eigen-

schappen te leeren kennen, welke de jonge bloedcellen, die na bloed-

verlies optreden, onderscheiden van de andere nog overgeblevene.

Ook het mechanisme der regeneratie was op deze wijze nader te

bestudeeren.

Het zij thans veroorloofd over de methode van onderzoek nog een

en ander mede te deelen.

2. Methode van onderzoek.

Er werd steeds konijnenbloed gebruikt. Het bloed werd onttrokken

door een knipje in het oor en gedefibrineerd door kloppen met 2

glasstaafjes. Een reeks centrifugeerbuizen werd gevuld met 5 cM*

NaCl-oplossing in oploopende concentratie. Het concentratieverschil

dezer oplossingen bedroeg telkens 0.027o Bij deze 5 cM' werd O.lcM'

bloed gevoegd en dan flink orageschud. Hierna bleven de oplossingen

12

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A^. 1912/13.



168

eenige uren bij kamertemperatiinr staan, en werden dan gecentrifn-

geerd. Iji liet buisje, \^aal• geen roode bloedlichaampjes meer uitge-

slingerd worden, is de haemolyse compleet. In de andere bui/ea,

waar nog bloedlichaampjes intact zijn gebleven, is minder haenio-

globine in oplossing gekomen. De graad van haemolyse, die in deze

bidsjes is tot stand gekomen, wordt nu uitgedrukt door de verhouding van

de haemoglohine-concentratie in deze buizen tot de haemoglobine-con-

centratie van de bids met compleete haemolyse. Deze verhoudingen

kan men gemakkelijk berekenen, wanneer men gebruik maakt van

de colorimetrische methode, welke Arrhemus het eerst heeft aange-

geven. ^) Zoo krijgt men een reeks getallen, welke uitdrukken, hoe-

veel procent der compleete haemolyse, door elke zoutconcentratie

wordt veroorzaakt. (Tabel A). Dit beloop der haemolj'se is nu ook

op te schrijven in een curve, waarvan de abscis gevormd wordt

door de XaCl concentraties en de ordinaat door de graden van hae-

molyse, bij elke concentratie tot stand gekomen. (Fig. 1).

Haemolyse

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0,49% 0.51% 0.53% 0.55>? 0.57% 0.59

Figuur 1. Graphiscbe voorstelling van Tabel A.

0.61% 0.63% NaCI

sol.

TABEL A. Aangevende, hoeveel haemolyse door elke

NaCl concentratie veroorzaakt wordt, (normaal konijn).

Bij 0.63 "o NaCl solutie was 9% haemolyse

» 0.01 »

» 0.59 »

» 0.57 »

» 0.55^

» 0.53 »

» 0.51 »

» 0.49 »

9 »

9 *

42 »

55 »

73 »

91 »

100 y

ï) Arrhentü.'» en Madsen, Zeitschr. für Pliysik.il. Chemie 1903.
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3. Dl' resistentie van, jontjr cii tuin viide ('fj///in>ci//>'n tegenover

vevdinuh' zoiUoplossingen.

0|) dezelfde wijze als hol bloed viin liet norinaJc dier onderzocht

is, kcin men ook lu't bloed onderzoeken van een dier, dal door

aderlatini] anaeitiiscli is ijemaaLt.

Na elke bloedonttrekkinji; bc[)aalt men den graad van liaemolysc

door de versehillcnd geeoneentrcerde zontsolnlies veroorzaakt. (Tab. H)

Stelt men ook deze waarden graphiseh voor, dan i)lijUl de curve na

elke venesectic verschoven te zijn in de richting der lagere con-

centraties (Fig. 2). Terwijl bijv. bij het normale dier bij een concen-

tratie van 0.49 7o NaCl, 80 7» liaemoglobine in oplossing komt,

vindt men de 2*^^' maal bij dezelfde concentratie 66 7o en de 3'^^ maal

slechts 257o haeinoglobine. Met andere woorden, terwijl bij het

normale dier slechts 20 7o """^^ ^e bloedlichaampjes een NaCl-solutie

van 0.49 7o konden weerstaan, is na 2 venesecties de samenstelling

van liet bloed zoodanig veranderd, dat 75 "/g van de bloedlichaampjes

deze concentratie nog kunnen verdragen. Bovendien was bij het normale

dier de haemoljse compleet bij 0.47 7o NaCl. Na 2 bloedonttrekkingen

veroorzaakte dezelfde 0.47 7o-ige NaCJ oplossing slechts 40 7o liaemo-

lysc. Er waren dns in het bloed van het anaemische dier 1^)0 7o

—

40 7o = 60 7o bloedlichaampjes, die een minder geconcentreerde zont-

oplossing konden weerstaan dan de meest resistente van het normale

dier. Deze 60 7o zijn dus bloedlichaampjes, die bij het niet-anaemische

dier niet voorkwamen. Zij zijn na de aderlating nieuw ontstaan:

het zijn de jonge bloedlichaampjes, die de verloren gegane bloed-

cellen vervangen moeten. Ook de jonge bloedlicliaampjes, die na een

venesectie ontstaan, hebben dus een verhoogde resistentie ^).

1) Ook ovei' haemoglobinegehalte en volumen van de jonge roode bloedlicliaanapjes

zou op deze wijze iels naders te vinden zijn, nl. door het aantal roode bloedcellen,

die bij elke concentratie overblijven, te tellen. Vergelijkt men dit met de hoeveelheid

haemoglobine, die vrijkomt, dan kan men hieruit opmaken of oude roode bloed-

lichaampjes meer of minder haemoglobine bevatten dan jonge. Immers, hadden

b. v. de oude, dat zijn de minder resistente bloedlichaampjes meer haemoglobine,

dan zou in de meer geconcentreerde oplossingen relatief meer haemoglobine vrij-

komen, dan in de minder geconcentreerde. Het blijkt echter, dat de getallen in het

algemeen zeer goed overeenstemmen.

Een zekere beslissing in deze vraag is echter niet mogelijk, waar de telmethode

volgens Zeiss-Thoma geen nauwkeuriger bepaling toelaat dan met 5% fout

Hierdoor ontstaan afwijkingen in de overeenstemming der cijfers.

Met de haematokrietmethode kan men nagaan of volumeverschillen bestaan

tusschen oude en jonge erythrocyten. Hiertoe werd het totaal volumen der bij elke

concentratie overgeblevene cellen bepaald en vergeleken met het aantal overgebleven

erythrocyten. Hoewel ook hierbij goed overeenstemmende waarden gevonden werden,

12*
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Haemol.

100%

90%

80% i

70%

60%

50% 4

kOX

30%

20%

10%

V

ÜW% 0A3% 0.15% 0.li7% 0A9% 0.51% 0.53% 0.55% 0.57% NaCI

opl.

1ste Bloedonttr. 26-111-1912. 2e Bloedonttr. l-IV-1912. 3de Bloedonttr. 3-IV-1912.

Fig. 2. Grafische voorstelling van Tabel B.

TABEL B, aangevende, hoeveel haemolyse door elke NaCI-concentratie veroorzaakt

wordt bij het normale en het anaemische dier.

Ie Venesectie 2e Venesectie 3e Venesectie

Bij 0.57 pCt. NaCI was

0.55

0.53

0.51

0.49

0.47

0.45

0.43

0.41

12 pCt.

18 „

42 „

67 „

80 „

100 „

12
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dweneii ^va^en. Er waren dus toen 18 V„ — 12 "/„ = 6 "/„ bloed-

lichaampjes, die een oplossing van 0.55 % NaCl juist niet meer

weerstaan konden. Voor 6 "/„ der bloedlichaampjes is dus 0.55 %
NaCl juist de minimum-concentratie.

Zoo kan men voor elke concenti-atie nagaan, hoe\eel procent der

bloedlichaampjes juist in deze oplossing hun kleurstof verliezen, ter-

wijl zij een 0.02 7„ geconcentreerder oplossing nog verdroegen.

Analyseert men de cijfers, die bij het anaemische dier verkregen

zijn eiken dag op deze wijze, dan vindt men dus voor hoeveel

procent der erjthroc^'ten elke zoutoplossing de minimum-concentratie

voorstelt. (Zie Tabel C). Ook van deze 3 reeksen van waarden,

welke men nu verkrijgt, kan men curven construeeren (Fig. 3).

Altijd zijn er 1 of 2 zoutconcentraties, die voor het grootste aantal

erythrocyten de minimum-concentratie, welke zij verdragen kunnen,

vormen. Den eersten dag liggen deze maxima bij 0.53 7o en 0.51 "/o

NaCl, den tweeden dag bij 0.49 "/„ NaCl en den derden dag bij

0.45 7o en 0.43 "/^ NaCl. Ook deze maxima verschuiven dus naar

de minder geconcentreerde oplossingen.

30%

20%

10%

0.'Jl% 0,43% 0.tó% 0.'i7% 0.M% 0.51% 0,53% 0,55% 0.57% NaCl

Opl.

^^— Ist Ven^seutie 2d3 Venes33tie . — 3de Venesectie

Fig. 3. Graphisclie voorstelling vnn Tabel G.

Hieruit volgt dus:

2e Venesectie 3e Venesectie

Bloedlichaampjes juist b ij 0.55 pCt. NaCl bersten Gelijk

I) i:

0.53

0.51

0.49.

0.47

0.45

0.43

0.41

Afgenomen

Toegenomen

Afgenomen

Nieuw ontstaan

Afgenomen

Toegenomen

Gelijk
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Niuxrmate dus tle nicer resislciile hluedlirluuuiiitjcs (ueiiciiicn, \cr-

mindert het aaiital der minder resistente. Dit toenemen aan den

eenen Uant, liet afnemen aan don anderen kant, verloopt zoo nauw-
keurig- parallel met elkaai-, dal men direel geneigd is \erl»aud hier

tussclien te zoeken.

Daarenboven ziet men, dat de minder resistente veel sterker

afnemen dan alleen door liet bloedverlies te verklaren zou zijn.

Wanneer geen regeneratie j)laats zou vinden, zou de verliouding

tusselien meer en minder resistente blocdlieliaampjes zicli in het

geheel niet wijzigen. Hij de regeneratie moet het aantal minder-

resistente bloedlichaampjes relatief kleiner worden, aangezien de jonge

bloedlichaampjes juist zeer resistent zijn. Zelfs indien het geheele

bloedverlies weer aangevuld zou zijn, kan men deze sterke vermindering

der minder-resistenten niet verklaren. Het konijn woog 2000 Gr.

bevatte dus Vioo X 2000 = 160 Gr. bloed. Na 2 venesecties van

15 ccM. (± 20 Vo dus in 't geheel) vindt men bijv. van de 80 V,
erythrocyten, die bij 0.49 7o NaCl bersten, slechts 25 % terug. Deze

minder-resistente bloedlichaampjes nemen dus veel sterker af dan te

verklaren is door het bloedverlies alleen : deze moeten ergens voor

gebruikt worden. Waar bovendien de toename der meer-resistente

precies evenwijdig loopt met het afnemen der minder-resistente bloed-

lichaampjes, is het dus 't waarschijnlijkst, dat de jonge roode bloed-

lichaampjes opgebouwd ivorden uit de minder-resistente..

Thans kan men ook verklaren, waarom de jonge bloedlichaampjes

steeds resistenter worden, naarmate meer bloed onttrokken wordt.

Immers daar de weinig resistente bloedlichaampjes na elke bloed-

onttrekking zeer sterk afnemen, zijn de oude bloedlichaampjes, die

bij het anaemische dier dienen moeten om de jonge op te bouwen,

reeds veel resistenter dan de oude bloedlichaampjes, die bij het

normale dier tot dit doel worden afgebroken. Waar het materiaal,

waaruit zij opgebouwd moeten worden, steeds in resistentie toeneemt,

zijn ook de jonge bloedlichaampjes na elke venesectie weer resistenter.

Tevens is kier mede een der voornaamste oorzaken gevonden van

het verschil tusschen de roode bloedlichaampjes, welke na aderlating

en die, ivelke na giftinspuitingen ontstaan. Bij de abnormaal sterke

afname van het aantal bloedlichaampjes na de giftinspuitingen, moesten

de nieuw-opgebouwde cellen wel zeer resistent worden, veel resistenter

dan na enkele aderlatingen.

5. Ook bij het bloed overtreft de regeneratie verre het verlies.

Ten slotte kan men ook over de mate van regeneratie een indruk

krijgen. Na 2 venesecties was dus bij het konijn d= 20 7o bloed
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011 1 trok ken. Bij de 3de aderlating bleken öO'/n bloedlichaampjes te

zijn onislaan met een grootere resistentie dan de meest resistente van

liet r.ormale dier. Na onttrekking van 207o bloed komen dus min-

stens 607o nieuwe cellen. Ook hier geldt dus de WEioEKi'sche regel

van de algemeene pathologie : de regeneratie overtreft verre het verlies.

Alleen is dit bij het bloed niet te zien aan het aantal bloedlichaam-

pjes, omdat bijna voor elk jong bloedlichaampje een oud moet worden

afgebroken. Zoo kan het absolute aantal bloedlichaampjes per m.M'.

bloed slechts langzaam stijgen.

Toch komt ook denkelijk deze sterke regeneratie der bloedlichaam-

pjes het organisme ten goede. Moraavitz heeft n.1. gewezen op het

feit, dat, terwijl het normale bloed bijna geen Üj chemisch binden

kan, het anaemische bloed vrij groote quantiteiten O, verbruikt ^).

Zoo verschillen dus de jonge bloedlichaampjes qualitatief van de

oude, zooals trouwens ook reeds uit hun verhoogde resistentie blijkt.

6. Invloed van het serum op de haemolyse.

a. Het serum wordt vervangen door 0.9°/o N^aCI.

Alvorens men bovenstaande conclusies trekken mocht, uxis het

noodig den invloed na te gaan, welke het serum op de haemolyse

uitoefent. Meestal leest men, dat het serum stoffen bevat, w^elke de

haemolyse remmen '). Immers, wanneer de bloedlichaampjes met

0.97o NaCl-oplossing uitgewasschen zijn, is hun resistentie verminderd.

Ware dit het geval, dan zou dit een belangrijken in\loed kunnen

hebben op de resistentie van het anaemische bloed. In het anaemische

bloed is relatief meer serum dan in normaal bloed : door de grootere

hoeveelheid serum zou een sterkere remming van de haemolyse plaats

hebben en dit zou den indruk van een grootere resistentie kunnen

geven.

Het blijkt, dat inderdaad de resistentie van het bloed verminderd

li'ordt door uitwassdien met 0.97o NaCl (Zie Fig. 4).

b. Het serum wordt vervangen door 47o glucose.

Dat dit echter niet berust op het wegvallen van den invloed van

het serum, doch denkelijk op osmotische veranderingen, volgt uit

het feit, dat uitwasschen met een isotonische glucose-oplossing (47o)

de resistentie niet veranderd (Zie Fig. 4).

^) MoRAwiTz, Archiv f. expor. Pathol. u. Pharmacol. Bd 60.

2) Gros. Ztschr. f. exper. Pathol. u. Pharmacol. Bd. 62.

Sattlek l.c.
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Aangezien glucose niet in de bloedlichaampjes kun indringen,

kunnen dus geen ionen de bloedlichaampjes verlaten. Een oplossing,

die 't osmotisch evenwicht intact laat, \crandert ook de resistentie

niet. Het wegnemen van het serum door uitwa.sschen der bloed-

lichaampjes op zich zelf, behoeft de resistentie dus niet te veranderen.

Het serum bevat dus (jeen stofen, die de Imemolyse remmen.

Haemolyse

100%

90% •

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

• 10% \

0.39% 0.I»1% 0.(i3% 0.(i7% 0.(t9% 0.51% 0.53% 0.55% 0.57% NaCI

^—— Niet-uitgewasschen bloed Bload met 0.9% NaCi uitgewasschen

_ _ Bloed met 4% glucose uitgewasschen.

Figuur 4. Graphiiclie voorstelling van Tabel D.

TABEL D. Wanneer het bloed met 0.9 pCt. NaCl-oplossing is uitgewasschen, ver-

oorzaakt dezelfde NaCl-concentratie meer haemolyse dan bij het niet-

uitgewasschen bloed het geval is.

Bloed met 4 pCt. glucose-oplossing uitgewasschen heeft ^fÉ-n vermin-

derde resistentie.

Met 0.9 pet. NaCl Met 4 pCt. glucose
Niet uitgewas- uitgewasschen uitgewasschen
schen bloed ^

^loed bloed

Bij 0.57
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7. Bij de osiaotische stoornis, door uitwasschen met 0.9 7o ^aCl
veroorzaakt, spelen de Ca-ionen een hoofdrol.

Deze stoornis \sm het osmotisch evenwicht der bloedlichaampjes

door nitwasschen met 0.9 "/o NaCl veroorzaakt, komt niet tot sland,

indien men met 0.9 7o NaCl + 0-^ 7o CaClj uitwascht. Evenals reeds

vroeger voor de witte bloedlichaampjes was aangetoond ^), blijkt thans

ook voor de roode bloedlichaampjes het gewicht van de Ca-ionen.

Hoewel het Ca slechts in sporen in de erythrocjten voorkomt, wordt

de resistentie der bloedlichaampjes toch belangrijk veranderd, indien

deze weinige ionen door osmose verdwijnen. Omgekeerd verandert de

Haem, 100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0.43% 0.45% 0.47% 0.49% 0.51% 0.53% 0.55% 0.57% 0.59% NaCI

opl.^^^^^ Niet uifgewasschen bloed. Bloed ultgewasschen met 0.9% NaCI

Bloed uitgewassctien met 0.9% NaCI +0.1% CaCU.

Fig. 5. Grafische voorstelling van Tabel E.

TABEL E. Het bloed, dat met 0.9 pCt. NaCl-oplossing is ultgewasschen, heeft een
verminderde resistentie.

Bloed, dat met 0.9 pCt. NaCI -|- 0.1 pCt. CaCL is ultgewasschen, heeft
geen verminderde resistentie
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resistentie niet, indien men het Gi verhindert de hloedlichaainpjes te

verlaten, ook nl rerdirijnen de andere metaal-ionen.

8. Ook idtgewasschen jonge roode bloedlichaatapjes zijn resistenter

dan nitgewasschen oude bloedlichaampjes.

In olk gvval valt het Itezwaar tegen de resultaten van liet ondcr-

zoelc van het aiiaemische bloed weg: dat anaemiseli Idocd meer

serum bevat dan normaal bloed, kan getTn invloed hebben op de

resistentie, daar het serum geen hacmolyse-remmende stoffen bevat.

Haem. 100%
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Ten overvloede zij nog opgemerkt, dat ook de uitgewasschen bloed-

lichaampjes van een anaemisch dier resistenter zijn dan de idtf/e-

ivassclien bloedlichaampjes van hetzelfde dier in normalen toestand.

Zie Tabel F en Fig. 6.

Samenvatting.

De colorimetrische bepalinf^en van de haemoglobine-uittreding

(ARRHENirs) onder den invloed van verdunde zootoplossingen, geeft

een middel aan de hand om de eigenschappen te vergelijken van

bloedlichaampjes van verschillende resistentie.

Met behulp van deze methode \an onderzoek werden de volgende

resultaten verkregen.

1. Jonge ervthrocyten zijn resistenter tegenover verdunde zout-

oplossingen dan oude.

2. Men moet aannemen, dat jonge roode bloedlichaampjes opge-

bouwd worden uit oude.

3. Xa bloedonttrekkingen overtreft de regeneratie verre het verlies.

4. Uitwasscheu der bloedlichaampjes met een NaCl-oplossing van

0,9 "/o vermindert de resistentie tegenover verdunde zoutsoluties.

5. De van meer dan een zijde hieruit gemaakte gevolgtrekking

als zou dit verschijnsel veroorzaakt worden door de verwijdering

van in het serum aanwezig3 onbekende stoffen, die de haemolyse

remmen, is onjuist. Immers het experiment heeft geleerd, dat wanneer

in plaats van met een NaCl-oplossing van 0,9 7o> uitgewasschen

wordt met een glucose-oplossing van 4 7n de genoemde vermindering

van resistentie niet optreedt.

6. Het sub 4 genoemde verschijnsel laat zich veeleer verklaren

door een osmotische stoornis, waarbij verlies van Calcium door de

bloedlichaampjes een hoofdrol schijnt te -spelen. Immers de verande-

ring in resistentie treedt niet op, wanneer aan de NaCl-oplossing

0,1 7o CaCl, wordt toegevoegd.

7. Jonge ervthrocyten, die met NaCl-oplossing 0,9 7o zijn uitge-

wasschen, zijn resistenter, dan oude bloedlichaampjes, die op dezelfde

wijze zijn behandeld.

Mei 1912. Groningen, Physiologisch Laboratorium,
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Anatomie. — De Heer Bolk luedt eeiie mededeeling aan \;iii den

Heer G. P. Fkkts: „Over den aitiuend'ujen neus van de Pri-

maten."

(Mede aangeboden door den Heer J. W. van Wijhe).

De onderscheiding der apen in Platyrrliinen en Catarrhinen is van

ouden datiun en algemeen aangenomen. Het scdiijnt weinig bekend,

door wien deze ondersclieiding gemaakt is; althans in de systema-

tische werken wordt de naam niet vermeld. Doel van deze mede-

deeling is, om de omschrijving van deze indeeling, zooals ze door

BüFFON en E. Geoffroy St. Hilaire gegeven en door Is. Geoffroy

St. Hilaire geamendeerd is, voorop te stellen en aan deze formn-

leering het resultaat van een door mij verricht onderzoek te toetsen.

Buffon gebruikte omstreeks '1765 als eerste den uitwendigen neus

als systematisch kenmerk voor de indeeling der apen, die met hunne

geographische verbreiding over de twee continenten samenvalt.
')

Hij schrijft
:

') ,,les singes de l'ancien continent ont la cloison des

narines étroite, et ces mêmes narines sont ouvertes au-dessous du

nez comme celles de l'homme" en ,,les singes du nouveau mond»;

ont tous la cloison des narines fort épaisse, les narines ouvertes sur

les cotés du nez et non pas en dessous." In zijn Tableau des Qua-

drumanes onderscheidt dan in 1812 Et. Geoffroy St. Hilaire') de

apen in catarrhinins, catarrhini of apen der oude wereld en platyr-

rhinins, platyrrhini of Amerikaansche apen. Hij neemt de omschrij-

ving van BuFFON over en voegt er aan toe, dat bij de catarrhine

apen de neusbeenderen voor de tand wisseling versmelten (p. 86),

terwijl bij de platyrrhine de naad tusschen deze beenderen eerst op

lateren leeftijd verdwijnt. Latere Fransche schrijvers doen soms nog

duidelijker uitkomen, dat het kenmerk aan den uitwendigen neus

ontleend is. Zoo schrijft Desmarest : *) ,,les singes catarrhinins ou

singes de l'ancien monde (ont les) narines rapprochées l'une de

1'autre" en ,,les singes platyrrhinins ou singes du nouveau continent

(ont les) narines écartées l'une de l'autre". Evenzoo G. Cuvier (ed.

1829 I. p. 99), F. Cuvier'), de Blai.nville'), P. Gervais '), Broca ').

1) Vgl. Is. G. St. Hilaire, Mém. da Muséum, T. 17, p. 129; J828.

~) Buffon, Oeuvres complètes; ed. 1837 IV, 2, p. 687, 1,

3) E. G. St. Hilatee, Annaies du Muséum, T. 19, 1812.

*) Desmarest, Mammologie 1. Partie, p. 30, Paris.

6) G St. Hilatre et F. Cuvier, Kist. Nat. des Mammiféres, T. 1, Paris 182-t.

6) DE Blainville, Ostéographie des Mammiféres, T. 1, p. G, Paris 1839— 64.

') P. Gervais, Hist. nat. des Mammiféres, p. 8 en p. 113, Paris 1854.

'') Broca, L'Ordre des Primates, Mém. d'Anthropologie, T. III, p. 11, 1877.
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Ook ScHLEGEL*). Minder nauwkeurige omschrijvingen geven Giebel"),

Claus') en M. Webeu').

Om verkeerde voorstellingen te voorkomen, is het noodig, voorop

te stellen, dat de indeeling der apen in Catarrhini en Platjrrhini op

uitwendige kenmerken berust en wel op den afstand en de ligging

der neusgaten. Catarrhini of apen van de oude w^ereld zijn apen met

kleine distantia intemarina en naar beneden gerichte neusgaten, Pla-

tjrrhini of apen van de nieuwe wereld hebben een groote distantia

internarine en zijwaarts gerichte neusgaten.

IsTDORE Gp:offroy St. Hilaire ') neemt de indeeling van Buffon en

van zijn vader tot uitgangspunt van zijn onderzoekingen. Hij vindt

echter, dat de scheiding der apen naar hun uitwendigen neus niet

zonder meer met hun geographisciie verbreiding over de beide con-

tinenten samen\alt. Volgens hem komen Eriodes, Lagothrix en yyc-

tipidiecus, alle Amerikaansche apen, w^at hun neusgaten betreft, bijna

geheel overeen met de apen van de oude wereld ; omgekeerd naderen

Semnopithecus en vooral Miopithecus de apen der nieuwe wereld.

Is. G. St. Hilaire stelt daarom het volgende compromis voor: ,,\[

est permis de conserver a ces caractères toute leur généralité, a la

condition d'en modifier l'expression, la cloison internasale étant tou-

jours mince ou médiocrement épaisse jamais large chez les Singes

de 1'Ancien Monde, a quelque tribu qu'ils appaitiennent; large ou

médiocrement épaisse, jamis mince chez les Singes américains.

Deze opvatting heb ik aan een groot .materiaal gecontroleerd.

Mijns inziens is ze niet juist; als men vele apen onderzoekt, ziet

men, dat de uitwendige neus van Platyrrhinen met ,,la cloison inter-

nasale médiocrement épaisse" steeds ondei scheiden kan worden van

Catarrhinen met eene dergelijke distantia internarina. Weliswaar is

het moeielijk, om dit onderscheid in een enkelen zin uit te drukken.

Vatten we eerst aan tj'pische vertegenwoordigers van de beide

groepen den vorm van den uitwendigen neus in het oog. De ver-

schillende soorten van het geslacht Cebus hebben alle een groote

distantia internarina en zijwaarts gerichte neusgaten; tusschen beide

ligt eene oppervlakkige fossa internarina. De neusgaten zijn tamelijk

breed ovaal, het orale deel is het breedst; van boven en mediaal

dringen de processus naviculares van het maxilloturdinale, de onderste

1) H. ScHLEGEL, Muséum d'Hisloire naturelle, p. 3 en 4, Leyden 1876.

2) Giebel, Die Saugetiere, 1859, S. 1025.

3; Claus. Lehrbnch der Zoölogie, 3 Aufl. II, S. 1199, 1876-

^) M. Weber, Die Saugetiere, Jena 1904, p. 771 en 776.

») Is, G. St. Hilaire, Extr. d'Archives du Muséum d'Hist. nat. T. 2, p. 6 en

p. 39, Paiis
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neusschelp, in ze naar binnen. Daardoor is de nensopening niervonnig

niet de convexiteit naar iMiilen. I)c kraakbeenige nens i>es(aat nit de

beide cartilagines alares en de carlilago Iriangnlaris. De eartilago

alaris is een vrij breed, schaalvorinig gebogen kraakbeenbiad, dat

het nensgat van boven, niecbaal en oraal omvat. De dorsale, laterale

hoek van de cartilago alaris zet zich in den processns navicnlaris

voort. Wanneer men den medianen wand van de eartt. ahires vrij

prepareert en ze dan uit t'lkaar (b-ul<t, kan men het naar beneden

geriehte einde van de cartilago triangnlaris, die zich in den voorsten

rand \an het septnm voortzet, vervolgen. Het septnm steekt niet

vrij tusschen de eartt. alares nit. Evenals bij Cebus zijn de ver-

houdingen bij Chrvsothrix en Ilapale.

De vorm en samenstelling van den kraakbeenigen nens van de

Platyrrhinen kan makkelijk xan zijn vorm bij het embryo worden

afgeleid. Daar is hij de ononderbroken voortzetting van den inwendigen

nens. zijne afgrenzing naar voren. Het septnm gaat gelijkmatig in

twee kraakbeenbladen over, die van boven, mediaal en oraal de

neusgaten begrenzen. In oudere foetale stadiën ontstaan uit deze

bladen de beide eartt. alares en de cartilago triangnlaris.

Het promineeren, dat de neus der Platyrrhinen in geringe mate

doet (Desmarest), wordt veroorzaakt door een geringe uitpniling van

de streek xan ieder nensgat op zichzelf. De neusgaten zijn door

hunne omgrenzing zelfstandiger en breeder geopend dan die der

Catarrhinen ; de eartt. alares zijn dikker. Er is eene scherpe orale

afgrenzing van het neusgat ten opzichte xan de bovenlip.

De uitwendige neus van de Catarrhinen, zooals b. v. van Macacus,

M. sinicns, M. rhesus is door een kleine distantia internarina en

naar beneden gerichte neusgaten gekarakteriseerd. In jdaats van een

fossa« internarina wordt hier vaak een sulcus interalaris gevonden.

De neusgaten zijn naar de lip toe niet ten opzichte van deze af-

gegrensd. Zij liggen aan het distale einde van de eartt. alares en

woorden door deze alleen mediaal, niet van onderen omvat; daarom

ligt tusschen de beide neusgaten een vrije huidduplicatuur, een septnm

mobile, dat zich meer of minder ver op de bovenlip xoortzet en

hier een lichte verheffing \ormt. In het septnm mobile zet zich een

uitsteeksel, crus mediale, van de cartilago alaris voort; ook in mi-

croscopische preparaten van den volwassen neus vond ik het. De
streek der eartt. alares is \aak een beetje gewelfd, als opgeblazen.

De neusgaten zijn smal o\ aal en lang, de beide randen raken elkaar

haast aan, ook tengevolge van de dunheid en de slapheid van de

eartt. alares. Mediaal welft het begin \'an den processus navicnlaris

van het maxilloturbinale, die van i)et bovenste deel van de cart.
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alaris uitgaat, in de neusopening in. De cartt. alares zijn smaller en

minder gebogen dan die der Platyrrhinen ; ze loopen vrijwel even-

wijdig Op de cartilago triangularis verloopt de suleus supraseptalis.

Als men de cartt. alares vrij prepareert en uit elkaar dringt, ziet

men, dat de cartilago triangularis zich als \'Oorste rand \an liet

septum nasi tusschen hen voortzet en een weinig naar voren uit-

steekt. Geheel als deze beschreven Macacus-soorten verhouden zich

de Cercopitheci, waarvan ik er meerdere onderzocht.

Wanneer nu niet deze beide typen vormen met een distantia

internarina ,,mediocrement épaisse" vergeleken worden, dan ziet

men, dat de Amerikaansche aap steeds het platyrrhine type, de aap

van de oude wereld steeds het catarrhine type \ertegenwoordigt.

Seinnopithecus en Miopithecus (talapoin noemt Is. Geoffroy St. Hilaire

als apen van de oude wereld met een tamelijk groote distantia

internarina. Bij Semnopithecus, en wel bij een exemplaar van Lopho-

pithecus mehdophos (s. Semnopithecus melalophos; vond ik de grootste

distantia internarina der apen van de oude wereld. Bij den genoemden

Lophopithecus was deze afstand 0.6 cm. tegen 0.55 bij een straks

te noemen Ateles. Toch herkent men aan het promineeren van den

heelen neus, aan het ontbreken van de afgrenzing der neusgaten ten

opzichte van de bovenlip, aan hun gelijkmatig smal ovalen vorm,

den catarrhinen neus. Omgekeerd duidt de neus van een onderzochten

Ateles gi'isescens met eene distantia internarina van 0.55 cm., met

de scherp begrensde en uit zichzelf openstaande neusgaten den platyr-

i'hiiien aap aan. De physiognomie van NyctipitheciLS trivirgatus, ook

door Is. Geoffroy St. Hilaire genoemd, verschilt belangrijk van die

der overige Platyrrhinen. Het dier heeft een promineerenden neus

en naar beneden en zijwaarts gerichte neusgaten. Eene fossa inter-

narina ligt op de ondervlakte van den neus. De afstand vail den

neuswortel tot den rand van de bovenlip is kort. De neusgaten

hebben overigens de scherpe begrenzing der Platyrrhinen.

Bij den gepi-epareerden neus is de onderscheiding \an de twee

vormen ook alijd mogelijk; vooral door den vorm van de cartilagines

alares. Bij Semnopithecus liggen de neusgaten niet meer aan den

oralen, — zooals bij Macacus — maar aan den lateralen rand \an

de cartt. alares, ze worden echter niet labiaalwaarts omvat, doch

een klein crus mediale zet zich in het septum mobile voort. De
cartilago alaris van de Platyrrhinen is stexiger en meer gebogen

dan van de Catarrhinen.

De vorm van den neus wijkt hij de \erschillende geslachten der

Platyrrhinen weinig van elkaar af. Een uizondering vormt alleen

Nyctipithecus. Bij Ateles schijnt de distantia internarina nog al te
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wisselen. Zoo noemt Is. (t. St. Hilairk als vorm met tamelijk kleine

clistantia internarina ook tien verwanten Lih/olltrLc Ihini/wldli; voor

liet exemplaar, dat ik onderzoclit, geldt dit niet. Van de Catarrliinen

iiebben eidvele geslachten een meer of minder ecn/ijdig gespecialiseerden

nitwendigen nens. Zoo zien bij Ci/noo'/j/ialus (C. porcarius, liamadryas,

spliinx, mormon) de neusgaten naar voren, ze liggen aan het orale

einde van de carlt. alares ; deze hebben een crus mediale. Semnopi-

thecus iKuicus is door Wiedekshkim ') uitvoerig beschrcvi'n. \^\] Cololms

(O. ursinus, C. Pennantii, C. Kirkii) is het uitsteeksel van (\q\\ medialen

rand van het neusgat, dat zich naar binnen in den processus navieu-

iaiis van het maxilloturbinale voortzet, sterk ontwikkeld; de neus

is slap, de mediale rand bedekt bijna de neusopening. Bij een Colobus

ursinus was de disfantia internarina ,,tamelijk groot", 0.55 cm. Van

de Catarrliinen is de uitwendige neus van Semnopithecus het minst

gedifferentieerd.

Bij Cebns wisselt de distantia internarina tusschen 1.2 en 1.4 cm.;

bij Ateles tusschen 0.55 (Ateles grisescens) en 1.15 cm.; bij Macacus

tusschen 0.15 en 0.3 (1 ex. 0.4) cm. ; bij Cercopithecus tusschen 0.3

en 0.4 cm., bij Semnopithecus tusschen 0.3 en 0.55 (Lophopithecus

melanophos 0.6 cm.).

De Anthropoïden zijn catarrhien, evenals de mensch. In de neus-

opening puilt geen Processus navicularis uit. Hylobates heeft geheel

den neus der Catarrhinen. De vorm der neusgaten is lang ovaal, de

mediale zijde echter gelijkmatig gebogen, daar er geen processus

navicularis in de neusopening indringt; de neusgaten zijn niet ten

opzichte van de bovenlip afgegrensd. De slappe cartt. alares bezitten

een crus mediale, dat in het septum mobile vervolgd kan worden.

Bij twee jonge exemplaren van Slmia satynis vond ik in den hoek

tusschen certilago triangularis en alaris een klein kraakbeenstukje,

een cartilago sesamoidea (der menschelijke anatomie). Er is hier een

aanduiding van een neusvleugel ; deze bevat geen kraakbeen. De
ovale neusgaten liggen in het vlak van het gezicht. Van den pas-

geboren mensch stemt van een exemplaar, dat ik onderzocht, de

uitwendige neus zeer overeen met dien van een jonge Chimpanse;

ook bij dezen zien de neusgaten wat naar beneden en voren. Bij

den pasgeborene en den jongen mensch zet zich de cartilago alaris

nog zeer gelijkmatig in het crus mediale voort. Eerst bij den vol-

wassene gaat het crus mediale met een scherpe afbuiging, angulus

pinnalis, in het o\erige deel van de cart. alaris, crus laterale, over,

Cartt. alares minores liggen in de laterale voortzetting van de cartilago

') Zeitschr. f, Morph. u, Anlhi-opol. Bd. III, S. 300,

13

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXI. A«. 1912/13.
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alaris (major). De neusvleugel bevat geen kraakbeen. Cartt. sesamoi-

deae liggen evenals bij Orang tusschen oart. alaris en cait. Ii-iaiigularis.

VcDi' Is. Geoffroy St. Htlaire was het resultaat van zijn verge-

lijkend onderzoek — dus zijn conclusie, dat de klove tusschen Calar-

rliinen en Platyrrhinen bijna geheel wordt oxerbrugd door eenige

Catarrhinen zoowel als door eenige Platyrrhinen met een middel-

matig groole distantia internarina — een steun voor zijn transfor-

mistische op^atting der natuurlijke ontwikkeling. Ten onrechte naar

ik meen te hebben aangetoond : de uitwendige neus van de apen der

oude wereld is steeds van die der nieuwe wereld ondersc'.ieiden.

Men kan dit feit met een vooronderstelde gemeenschappelijke af-

stamming verbinden, als men aanneemt, dat in een mutatieperiode

der voorouders de beide neusvormen ontstonden.

Anatomie. — De Heer Bolk biedt eene mededeeling aan \an den

Heer G. P. Fkets: „Over het Jacobson's orgaan der Primaten''.

(Mede aangeboden door den Heer J. W. van Wijhe).

Bij het onderzoek van oudere ontwikkelingsstadiën van eenige

platyrrhine apen, Chrysothrix, Cebus, Ateles (?) en j]fycetes vond ik

steeds een goed ontwikkeld Jacobson's orgaan. Bij eenige dezer foeten

stelde ik de innervatie door olfactoriusvezels vast. Bij embi-vonen \

van 40 mm. van Macaciis ojnomohjiis en Semnopithecu.i maurus is

geen Jacobson's orgaan aanwezig, wel een goed ontwikkeld basaal-

kraakbeen, waarvan het Jacobson's kraakbeen een deel is. Zeer

jonge embryonen van catarrhine apen hebben steeds een Jacobson's

orgaan.

Van twee volwassen exemplaren van Cebus hypoJeucus maakte ik

dooi- de neusstreek microscopische doorsneden. Er was een goed

ontwikkeld Jacobson's orgaan voorhanden ^) (Fig. 1). Het mondt uit

in den ductus nasopalatinus. Een zenuwbundel (Fig. 1, n.J.o) is in

verbinding met het slijmvlies. Daar ik, zooals gezegd, bij seriën van

oudere embrjonen, vaststelde, dat de zenuw voor het Jacobson's

orgaan tot den olfaetorius behoort, meen ik te mogen aannemen,

dat de gevonden zenuw bij het volwassen dier een olfactoriusbundel

is. De n. nasopalatinus van den tweeden tak van den trigeminus

verloopt door den canalis nasopalatinus en in een groeve tusschen

den processus palatinus van de maxilla en het laterale deel van het

Jacobson's kraakbeen (Fig. 1, n. np). Aan het basaalkraakbeen kan

1) Herzfeld vond een Jacobson's orgaan bij Hapale.
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Fig. 1.

Cebus hypoleucus. Volwassen ex. Vergr. 25X Vs- J- o. = Jacobson's

orgaan ; n. J. o. = zenuw voor het orgaan ; J. k. = Jacobson's kraakbeen

;

n. np. = Nerv. nasopalatinus ; S. n. = Septum nasi; n. s. = slijmvlies van

den meelialen wand der neusholte; g». s. = slijmvlies van het gehemelte;

V = Vomer ; m = masilla : V — Venen.

een lamina praeductalis — vóór den dnctus nasopalatinus — worden

onderscheiden, van welke voortzettingen naar binnen en naar voren

afgaan. De voortzetting naar binnen en mediaal is het JACobson's

kraakbeen.

Van Catarrhinen onderzocht ik microscopische doorsneden van het

neusgebied van een jongen Macacus rhcsus en een Semnopithecus

entelhis. Bij beide vind ik een goed ontwikkeld basaalkraakbeen

;

het Jacobson's orgaan ontbreekt echter. Bij Macacus rhesus, van

welken ik een weinig onderbi'oken serie onderzocht, gaat beiderzijds

van den ductus nasopalatifuis een groeve af, die over een afstand

van 36 coupes van 25 ft te vervolgen is en wel ongeveer op de

plaats ligt van de inmonding van het Jacobson's orgaan in den

ductus nasopalatinus der Platjrrhinen. Deze groeve kan een rudiment

zijn \ an het Jacobson's orgaan; echter ligt bij embryonen van Catar-

J3^
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rliinen met jong kraakbeenskelet het dan nog aanwezige Jacobson's

orgaan meer dorsaal.

AHe D-enoemde foeten van Platjrrliinen bezitten ook een kleine laniina

tenninalU; die het achterste gedeelte van de neusholte in een gere-

duceerde regio olfactoria en een regio respiratoria verdeelt.

De laniina terminalis komt bij alle zoogdieren met goed ojitwik-

keld reukorgaan '

\ oor. Ze gaat in het achterste gedeelte van de

neusholte van haar lateralen wand af, verdeelt de neusholte in twee

bo\en elkaar gelegen gedeelten en vergroeit met het ploegschaarbeen. De

zoo gevoi-mde zelfstandige regio olfactoria, die de reukschelpen bevat,

eindigt naar achtereji blind tegen de voorzijde van het praesphenoid.

Bij een bijna volwassen exemplaar van Atele.s ater vond ik ook

een zelfstandige, een halven centimeter diepe, regio olfactoria; ook

een museumpreparaat van Cebus fatuellus (Fig. 2) en een exemplaar

van Hapale jiicchus, dat ik prepareerde, vertoont ze.

ca^.

-5 ttV

Fig. 2.

Gebus fatuellus. Museumpreparaat 1906. N. 3. Frontale schijf uit het

achterste deel van de neusholte; van achteren gezien. Vergr. V2XV4-
Z. er. = laminu cribrosa: G = gehemelte; ^^ = lamina terminalis; v.r.=

haar vrije rand naar voren; r. o. = regio olfactoria: r. r. = regio respira-

toria ; mt = maxilloturbinale ; cm. — concha media; f.ca. — fossa cerebri

anterior; s. /"/'. = sinus frontalis, s.m = sinus maxillaris; o.f. = os fron-

tale ; 0. z. = os zygomaticum ; m = maxilla.

Van Catarrhinen \ertoonen embryonen van Semnopithecus geen

spoor van een lamina terminalis. Evenmin een embrvo van 47 mm.
van Macacus ci/nomohjus, bij jongere Macacns-embryonen vond ik

soms een zeer kleine zelfstandige regio olfactoria. Ook een jong dier

van Semnopithecus enteUus heeft geen spoor \m\ een lamina terminalis;

een jong dier met wisselgebit van Macacus sinicus bezit op den

voorwand van het praesphenoid een kleine verhevenheid, een laatste

rest der lamina terminalis.
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We zien dns, dat bij Platyrrhinen een Jacobson's orgaan voorkomt

en een gereduceerde zelfstandige regio olfactoria, terwijl l)ij Catar-

rliiiien beide afwezig zijn. De vraag doet zicii voor, of dit feit iielit

kan vci'spreiden over de beteekenis van liet Jacobson's orgaan.

V. MniAT-covics') heeft getracht door canterisatie van het orgaan bij

een kat en eenige konijnen de fnnctie te leeren kennen ; de dieren

leefden op dezelfde wijze voort. Hier, bij de apen, heeft de natuur

het experiment verricht: de Platyrrhinen hebben een Jacobson's

orgaan, de Catarrhinen missen het. Er is mij geen mededeel ing bekend,

dat Platyrrhinen zich, b.v. tegenover het opnemen van voedsel, anders

gedragen dan Catarrhiiio]i. Bij de laatste zon een compensatie-

inrichting voor het verdwenen Jacobson's orgaan knnnen bestaan.

De meest verdedigde hypothese van de beteekenis van het Jacobson's

orgaan is die, dat het als renkorgaan bij het proeven der spijzen

in den mond zon dienst doen izie b.v. Weber'), S. 153). Als deze

hypothese juist was, dan zou bij de Catarrhinen de compensatie-

inrichting aangew^ezen kunnen worden. Bij makrosmatische zoog-

dieren is door de laniina terminalis de regio olfactoria gescheiden

van de regio respiratoria. Dit is bij Catarrhinen niet het geval ; hier

is de mondholte door den ductus nasopharyngens aanmerkelijk beter

met het reukgebied in \erbinding, is er dus minder behoefte aan

een. apart, met de mondholte door de canales incisivi commnniceerend

renkorgaan en zou dus het verlies van het Jacobson's orgaan ge-

compenseerd kunnen zijn door het verdwenen zijn van de afgesloten,

zelfstandige reukkamer.

Echter door Herzfeld ^) is een feit meegedeeld, dat voor de ge-

noemde hypothese zeer ongunstig is- Volgens dezen auteur bezitten

paard, ezel, giraffe en kameel een Jacobson's orgaan, maar geen

met de mondholte communiceerenden ductus incisivus. Ooii is het

bekend, dat onder de Chiropteren het Jacobson's orgaan vaak ont-

breekt, — dat geldt b.v. voor Pteropus (Hei?zfeld, Zuckerkandl ^))

— terwijl bij prepareeren \an dit dier blijkt, dat het een ruime

zelfstandige regio olfactoria bezit.

Tegenover deze feiten meen ik in de gelijktijdige verdwijning van

het Jacobson's orgaan en de zelfstandige regio oltactoria bij de

Catarrhinen en het nog aanwezig zijn van beide in gered uceerden

vorm bij de Platyrrhinen een parallel verschijnsel, een uiting van

de algemeene reductie van het reukorgean te moeten zien.

1) V. V. MiHALcovics. Anatomlscbe Hefte. XI Baud, S. 78, 1898.

2) M. Weber. Die Saugeliere, 1904.

3) P. Herzfeld, Zoologische Jahrbiicher, 3 Bd., S. 551.

^) E. ZucKERKA^'DL. Silzuiigsberichte. Wien. Bd. 117. Malli. phys. Cl.
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Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman, biedt ook namens den Heer

C. M. HooGENBOOM, aan: „Electrische duhbeJe breking in nevels"

.

(Derde gedeelte).

'18. De met den salmiak-ne\el verkregen uitkomsten zouden ver-

kkxard kunnen worden door liet aannemen van tiree variëteiten van

salmiak-kristallen. Deze onderstelling werd dan ook in § 17 gebezigd.

Nu was echter in de kristallographi<clie leerboeken, die wij nasloegen,

niets van eene dimorpliie van salmiak te vinden. Dit scheen tegen

onze verklaring te pleiten. Het was ons daarom zeer welkom dat

Dr. F. E. C. ScHEFFER ons eene aanwijzing gaf, waaruit ons bleek

dat in de chemisch-kristallographische literatuur, reeds de dimorphie

van salmiak bekend is (zie Groth, Chemische Kristallographie. Band I.

S. 167. 1906).

Stas ^) had bij de sublimatie van NH^ Cl een verschijnsel waarge-

nomen, dat geheel en al overeenkomt met omzetting van polymorphe

stoften, hij verklaarde dit echter niet nader en scheen niet aan

dimorphie te denken.

Lehmann ^) heeft het eerst het vermoeden uitgesproken, dat er dimor-

phie bij de ammonium-zouten voorkomt en hij trachtte dit te bewij-

zen door kristallisatie-proeven met oplossingen, die gelijktijdig twee of

drie van de drie halogeen-ammonium-zouten bevatten. Zijn resultaat

was: „ dass hier ein sehr eigenthümlicher Fall von Dimorphie vor-

liegt, insofern anzunehmen ist, dass alle drei Körper in je zwei

Modificationen krjstallisiren, und zwar beide regular, beide in Wür-

feln, nur insofern unterschieden, als die der niedrigeren Temperatur

entsprechende Modification in salmiakahnlichen Skeletten, die der

höheren entsprechende in scharfkantigen vollkommenen Krvslallen

auftritt."

Voor ons onderzoek was vooral \an belang of ook bij sublimatie

van salmiak de twee modificaties optreden. Immers al de verschijn-

selen die wij vroeger waarnamen (§14, 15, 16), kan men ook met

gesublimeerden salmiak verkrijgen (zie beneden §19) en dan zou

dus de overgang van de eene modificatie naar de andere werkelijk

met verandering van het teeken der electrische dubbele breking

kunnen samengaan.

^) SïAS. Untersuchungen über die cbemischen Proportionen u.s.w. deulsch vou

Aronstein. S. 54. Leipzig 1867.

2) Zeitschr. f. Kryslallographie 10. 321. 1885.
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Hier verdient nu in het bijzonder een onderzoei< Vtan Oossnkk M

onze aandacht. Gossner herhaalt o.a. een proef van Stas en wij

veroorloven ons hier zijne beschrijving te doen volgen :

„lm Gegensatze zn I.eiimann halt RETtiEKS 'j die Dimorphie der

Ammoninmhalogenide nicht fiir bewiesen. Stas's Beobachlngen ent-

sprechen zwar ganz den Vorgangen, die bei pol.yniorphen Umwand-

Inngen zn beobachten sind, doch crklart Stas selbst die Erscheinung

nicht dnrch Dimorphie. Nachdem manchei-lei Krystallisalionsversnche

zur Entscheidnng dei- Frage ob der Salmiak dimorph wiire ohne

Resnltat verlieten, wnrde der Versnch von Stas in ahnliclierweise

wiederholt. In ein 2.8 c.M. vveites Glasrohr von 70 c.M. Lange

das am einem Ende verschlossen war, wnrde ein ca. 15 cM. lange

Schicht Salmiak gebracht, der durch Snblimiren voUslandig getrocknet

nnd gereinigt war. Die Schicht war nach dem offenen Ende zu mit

Glaswolle abgeschlossen, da die Beobachtung ergeben hatte, dass beim

Snblimiren im Vacuüm fesie Salmiakleilchen mitgerissen wnrden.

Das vordere offene Ende wurde in eine enge Röhre ausgezogen, mit

der Saugpunipe in Verbinding gesetzt. Der leere Theil der Röhre wurde

dann unter fortwahrendem Saugen circa zw ei Stimden lang schwach

erhilzt urn alle Salmiak Keime daraus zu vertreiben. A.ls sodann bei

einem Drucke von 15 mm. die Salmiakschicht langsam erwarmt wurde,

sublimirte MH^ Cl in den leeren Raum und setzte sich in winzigen

lebhaft glanzenden Krystallchen, die allmahlich zn einem dicken

Ringe sich vermehrten, an den Glaswanden ab. Die Krystallchen

erwiesen sich ira parallelen polarisirten Lichte als einfachbrecliend.

Doch war eine genanere Beobachtung über Krystallform nnd Aus-

bildung nicht möglich. Bei Uiitei'brechung des Versuches begann

plötzüch der Ring vom kalteren Ende aus sich zu trüben nnd

undurchsichtig zu werden. Die Grenze zwischen der trüben und der

sehr lebhaft glanzenden nrsprünglichen Partie schritt langsam auf

Kosten der letzteren weiter und war dabei scliarf zn verfolgen,

genau wie bei der Umwandlung eines charakteristisch dimorphen

Körpers. Dabei entstanden zahlreiche Risse in der ganzen Masse.

Der Vorgang war mit einer bedeutenden Volumentinderung ver-

bunden, was sich durch ein lebhaftes Knistern ausserte, ahnlich wie

wenn ein zienilich starkwandiges Glasrohr zerspringt. Leider war es

nicht möglich Krystallchen langere Zeit zu erhallen. Meist traten die

eben bescliriebeneji unnvandlungsartigen Erscheinungen schon wahrend

i) Gossner, Zeitschr. fiir KryslaDographie u. Mineralogie herausgegeben von

Groth. 38. 128. 1903.

-) Arzruni, Die Beziehimg zwisclien Krystallform u. s. w. in Graham Otto's

Lclabuch der Chemie 1898. 1 (3). 321. 3 Aiifl.
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(k'S Versiiches ein. Immer abcr Irat die Umwandliiiig wahrend des

Abkühlens ein. Es war deswegen eine physikalische und krystallo-

grapliische Untersuchung des ersten Sublimationsprodiictes nicht mög-

lich. Doch besteht. zwischen den typischen Umwandkingserscheinungen

und den bei diesen Versnchen beobachteten Erscheinnngen, wie sclion

erwahnt eine vollkommene x4ehnlichkeit. Es ist daher der Schluss

sehr wahrscheiniich gemacht, dass wir es hier mit einer poljmorphen

Umwandking zii thiin lial)eii nnd dass das Chlorammonium in zwei

Modificationen existirt."

Wij hebben deze iiilliomsten bevestigd gevonden. Echter bleeli, dat

een kiclitledig zuigen niet noodzakekjk w^as. Nadat wij eenmaal den

overgang hadden gezien bij een inrichting \an de proef volgens het

voorschrift van Stass, gelukte het ons het verschijnsel ook waar te

nemen bij den gewonen druk van de atmosfeer. We gebruikten

daartoe een buis van + 30 cM, lengte en + 2 cM. doorsnede, aan

één uiteinde gesloten en waarin aan het gesloten einde gesublimeerde

salmiak zich bevond.

Het verdient aanbeveling om de plaats, waar de salmiak zal neer-

slaan (dit geldt ook als men de buis luchtledig zuigt) van te voren

wat te verwarmen, om te voorkomen, dat de overgang al te vlug

zal plaats vinden.

19. We hebben met dezelfde optische inrichting, die boven werd

beschreven, maar met salmiaknevels, die op twee van de door ons

vroeger gebezigde, afwijkende wijzen werden verkregen, de proeven

over electrische dubbele breking voortgezet.

a) Een luchtstroom werd geleid achtereenvolgens door een fleschje

met NHj in oplossing en een met H Cl in oplossing. De toe- en

afvoerbuizen reikten niet tot in de vloeistof.

We voerden daarop den nevel, die in het H Cl fleschje ontstond,

in het bakje met uitwendige condensator platen (zie § 10). De dicht-

heid was moeilijk te regelen, zoodat het gezichtsveld- bijna dadelijk

verduisterd was. Zoodra een gedeelte van den nevel was neergeslagen,

nadat van te voren de luchtstroom was afgesloten en het bandje

(zie § 3) zichtbaar werd, bleek dit bij het aanbrengen van het veld

(+ 9000 volt), naar boven te verspringen.

Een verspringing van het bandje naar beneden konden wij in dit

geval niet waarnemen.

Verder moet vermeld worden, dat de draaiing van het polarisatie-

vlak (zie § 11) (het dichroisme) zeer gering was, zoodat aanvankelijk

de richting moeilijk kon bepaald worden, maar bij verder onderzoek

toch gelijk bleek aan die welke vroeger gevonden was.

Later vonden we ook een normale draaiing.
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b) Geilroo^de lucht werd gevoerd over verl)i(te gcsiiblinieordc

saliniixk en vervolgens geleid in het bakje luef de uitwendige eon-

densalor-platen.

Bij het aanbrengen van het veld zagen we, als de luchtslroom en

de verhitting van de salmiak goed geregeld werden eerst een ver-

springing van het bandje naar beneden en tevens een draaiing. Werd

de luchtstroom afgesloten, dan ti-ad na oen poo-je de vers[)ringing

naai' boven weer op.

Soms kon de \erspringing naar l)eneden niet worden waargenomen

en zagen w'3 alleen een draaiing. Dit vond dan in het bijzonder

plaats, indien de dichtheid van den nevel zeer groot was en het

gezichtsveld ten slotte verduisterd vv^erd. Was de nevel weer gedeel-

telijk neergeslagen dan bleek bij het aanzetten van het electrische

veld de verplaatsing van het donkere bandje naar boven te geschieden.

20. Beschouwt men bo\'enstaande uitkomsten en die xan de vorige

mededeelingen in verband met het bestaan van twee modificaties

van salmiak, dan ligt het voor de hand aan te nemen, dat de eerst

ontstaande moditlcatie eene positieve, do in de tweede plaats ont-

staande, eene negatieve electrische dubbele breking vertoont.

Dat er ^^erkelijk van een ,,richting" van verandering der salmiak

moditicaties kan worden gesproken volgt wel uit het feit, dat altijd

eerst de positieve, dan de negatieve dubbele breking wordt waarge-

nomen, nooit werd bij eenzelfde nevel waargenomen eerst een ver-

springing van het bandje naar boven en later naar beneden.

Soms zijn de verschijnselen onvolledig zichtbaar, maar wij meenen

dat steeds te kunnen verklaren.

Zoo treedt de verspringing van liet bandje naar beneden soms

niet op. Dit geschiedt als de luchtstroom zeer langzaam is. De om-

zetting heeft reeds plaats gehad voordat de nevel in den conden-

sator komt.

Soms wordt de verspringing van den band naar boven niet waar-

genomen, dit zal dan optreden indien van den nevel, vóór de totale

omzetting heeft plaats gehad, zooveel is Jieergeslagcn dat het effect

te gering is geworden.

21. Wij hebben ook nog een onderstelling getoest, die ons van

bevriende zijde aan de hand werd gedaan en die bet aannemen

van twee soorten van salmiak-nevels onnoodig zou maken.

De orienteering van een kristal in een veld hangt af van het om-

gevende medium en kan gelijktijdig daarmee veranderen.

Zou niet in het geval van de positieve dubbele breking de atmos-

pheer om de deeltjes eene andere kunnen zijn, dan in liet geval

van de negatieve dubbele breking? Bijv. in het eerste geval zoutzuur
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of amiiioniadamp, in liet tweede bijna alleen Incht. Is dan de dieleo-

trische constante der omgeving niet veel verschillend van die dei-

deeltjes, dan zou een andere orienteering kunnen optreden, die de

waarnemingen verklaart.

Bij alle bereidingen, die \vij hebben toegepast is het mogelijk dat

er aunvankelijk een overmaat van NHj of HCl in de waarnemings-

buis is; bij de proef met sublimatie (§19) zou het verschil in diffusie-

snelheid der l)eide gassen de oorzaak \ an een o\ermaat \an een der

constituenten kunnen zijn. Wij hebben om een mogelijken invloed van

het omgevende medium te zoeken, de proef van § 19 eenigszins ge-

wijzigd. Een luchtstroom werd gevoerd over NHj in oplossing, de

gassen passeerden dan een droogbuis, kwamen \ervolgens in de buis

waarin de gesublimeerde salmiak verhit werd om eindelijk in de

ruimte met de condensatorplaten te komen.

De overmaat \an NHj in het uit het apparaat komende gas kon

gemakkelijk worden aangetoond. De verschijnselen waren dezelfde

als bij § 19/^) is beschreven.

Een soortgelijke pi'oef met HCl in overmaat gaf evenzoo dezelfde

verschijnselen. In plaats van een luchtstroom over HCl in oplossing,

verdient het aanbeveling een zuiveren zoutzuurslroom te bezigen, ver-

kregen door zwavelzuur te druppelen bij zoutzuur.

22. Ten slotte hebben wij ook geconstateerd dal NHj of HCl-gas

bij de sublimatie van salmiak (zie § 18) den overgang van de eerste

in de tweede modificatie niet belemmeren.

23. Wij mogen uit de proeven van §§ 21 en 22 dus besluiten,

dat eene verklaring der gevonden verandering van het teeken der

electrische dubbele breking niet door de verandering van orienteering

van de deeltjes die in den nevel zweven moet worden verklaard.

24. Het scheen interessant bet gedrag na te gaan van een nevel

dien men veikrijgt, door poedervormige, niet pas gesublimeerde salmiak

in de waarnemingsbuis te blazen, zooals dat in de proef van § 8

met glas en met seignetle zout geschiedde. Men mag nu verwachten

dat een veiplaatsing van het bandje naar boven zal optreden. De

uitkomst bevestigde deze \erwachting.

25. In den laatsten tijd heeft Prof. Voigt zich met de theorie

\'an Langevin bezig gehouden. Hij heeft de vriendelijkheid gehad ons

eene uitkomst mede te deelen, die zich experimenteel verificeeren

laat ^). Uit de hvpothese der orienteering wordt door Voigt afgeleid

dat een absorbeerend lichaam in een eiectrisch veld zijn absorptie-

vermogen voor natuurlijk licht moet veranderen,

1) Intusschen is een medcdeeling van Voigt, Ueber elektrische und magnetische

Doppelbrechung. I. in Göttinger Nachrichten 1912 verschenen.
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Wij lieI)l)Gn hij een salmiaUnovel naar een dergelijke werking

gezocht en meenen die gevonden te hehhcn. De nicois en het ghxzen

hakje hij onze opstelhng werden weggenomen. Tusschen de himp en

de lens werden een of meerdere matglazen platen geplaatst om de

intensiteit van het heht op een geschikte grootte te hrengen. Een

zware salniiaknevel werd door de waarnemingshuis gehlazen, zoodat

het gezichtsveld rood \an tint srhceii. Bij het aanzetten van het veld

was aanvankelijk niets te zien, werd echter de hichtstroom afgesloten

dan ziet men een oplichten van het gezichtsveld, later een verdnisieren

onder den invloed der eieclri.sche krachteji.

Het eerste oplichten is blijkbaar een gevolg van het neerslaan van

deeltjes op de condensatorplaten ; wordt het veld weer afgezet dan

gebeurt er niets. Daarentegen wordt in het latere stadium zeer waar-

schijnlijk een eleciro-optisch etTekt waargenomen. Het gezichtsveld

wordt van lichtgeel, roodachtiger van tint. Een efFekt dat bij het af-

en aanzetten van het electrische veld telkens opnieuw kan worden

verkregen.

26. In het laatste deel \an ons onderzoek zullen we nagaan ot

het mogelijk is langs electro-cptisclwn ireg een overgangstemperatuur

te bepalen zoowel voor de beide modificaties, die wij van den salmiak-

nevel gevonden hebben, als voor andere gevallen.

( Wordt vervolgd).

Meteorologie. — De Heer van der Stok biedt namens den

Heer O. Braak een mededeeling aan: „De Correlatie tusschen

Luclitdrukking en Regenval in den Indischen Archipel in

verband 'met de 3.5 jarige barorneterperiode".

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

De regelmatigheid van het Indisch klimaat is bij uitstek geschikt

om de weersveranderingen van langeren duur scherp aan den dag

te brengen.

Vandaar dat de belangstelling voor het weer van morgen geheel

wordt verdrongen door de vraag of het komende jaargetijde veel of

weinig regen zal geven en dat, terwijl de behoefte aan een voor-

spelling op korten termijn wegvalt, die op langen termijn geheel de

aandacht vraagt. En zij kan dit met te meer recht, omdat de omstan-

digheden voor een prognose der jaargetijden in het ongestoorde

tropengebied veel meer kans van slagen geven dan elders.

Dat de veranderingen van jaar tot jaar zeer belangrijk zijn en
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een onderzoek naar aard en oorsprong van veel gewicht is, moge,

misschien ten overvloede, blijken uit het onderstaande overzicht:

TOTALH REGENVAL IN M.M. IN DE MAANDEN JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER

Natte Oostmoessons

Batavia ' Ternate iKoepang

Droge Oostmoessons

Batavia
j

Ternate Koepang

1880
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obsei'vatoi-imn te Batavia worden u;ei»iiblu'eeid onder den (ilcl ,, Regen-

waarnemingen in Nederlandscli-Indië", zijn groepen gemaakt van

plaatsen, die ongeveer gelijke ligging bezitten. Deze bevatten 1 tot 5

stations en zijn :

1 Noord Snmatra, 2 Noordoost Sumatra, 3 Oost Midden Sumatra,

4 Padangst'he bovenlanden, 5 West Midden Sumatra, 6 Zuidoost

Snuiaira, 7 Zuidwest Sumatra, 8 Wesr Borneo, 9 Zuid Borneo,

iONoordkust van West Java, J 1 Preanger, 12 Noordkust van Midden

Java, 13 Madioen, Kediri, Blitar en Malang, 14 Noordkust van Oost

Java, 15 kleine Soenda eilanden en Timor, 1(3 Westkust van Zuid-

west Celebes, 17 Oostkust van Zuidwest Celebes, 18 Zuidkust van

Noord Celebes, 19 Noordkust van Noord Celebes, 20 Amaliai, Banda,

Ambon en Saparoea, 21 Wahai en Kajeli, 22 Ternate.

Voor de bewerking is liet tijdvak 1883—1908 gekozen.

Voor iedere groep zijn de afwijkingen berekend der maandgemid-

delden van de maandgemiddelden aller waarnemingsjaren tot en met

1908. Daar waarschijnlijk de schommelingen in den regenval onge-

veer 2 maanden bij die der luchtdrnkking achterblijven^), is telkens

de barometerafwijking in Januari, Februari enz. vergeleken met die

van den regenval in Maart, April enz. Feitelijk is deze verschuiving

door hare geringe waarde ten opzichte van de geheele periode op

zichzelve van ondergeschikt belang, zij heeft echter het voordeel, dat

de drukveranderingen van korten duur, die in den regel een maand
of korter aanhouden en die waarschijnlijk niet geheel zonder invloed

zijn op de regenvorming, worden geëlimineerd.

Om het verband tusschen luchtdrnkking en regenval in mathema-

tischen vorm uit te drukkeji zijn ^•oor elke groep en de 12 maandeii

van het jaar de correlatiefactoren tusschen de beide genoemde elemen-

ten berekend. Noemt men .i\ ,v., x^ . . . Xn de afwijkingen van de af-

zonderlijke maandgeniiddelden van het algeraeene maandgemiddelde

voor den regenval en y^y.^y^. . .i/n voor de luchtdrnkking dan worden
de correlatiefactoren voorgesteld door^)

:Exy

De waarden van r zijn in de volgende tabel vereenigd.

Zij geven aanleiding tot onderstaande gevolgtrekkingen :

Efin invloed van liet gebergte op de correlatie is niet met zekerheid

1) Verg. Natuuik. Tijdscli. voor Neder), hidië. Dl. LXX, p. 110.

~) Verg. R.H Hooker: An elemeiitary explanation of coirelation . . .

,
Quarterly

Journal Royal Met. Soc. T. 34, p. 277, 1908 en het referaat van Felix M. Exner

n Meteorol. Zeitschr. Juni 1910, p. 263.
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vermelde uitzoiideriiigsniaaiideii het teekeii aan de wcblkubt van

Zuidwest-Celebes overwegend — , aan de oostkust overwegend -\-,

terwijl de stations van groep 21, die in ligging ten opzichte van de

moessons met de westkust overeenkomen, het -|- teeken hebben en die

van groep 20, in ligging overeenkomende met de oostkust het —
teeken bezitten, derhalve juist het omgekeerde van hetgeen men z(»u

verwachten indien het gebergte het teeken bepaalde.

Daarentegen is zeer duidelijk waar te nemen een veranderinij van

de correlitie met de geoyrapsclie lem/te en breedte en met hei jaar-

getijde. Laten wij voorloopig het westelijk deel van den Archipel

benoorden den evenaar buiten beschouwing, dan vinden wij in het

overige deel in den oostmoesson, op enkele onbeduidende uitzonde-

ringen na, negatieve correlatie, die van het westen naar het oosten

in sterkte toeneemt. In den westmoesson is in het oosten het teeken

nog overwegend negatief, in het westen is daarentegen bijna zonder

uitzondering het positieve teeken ingetreden en valt derhalve een

overmaat van regen tijdens het barometermaximum.

Het ligt voor de hand dit omkeeren van het teeken der correlatie

in verband te brengen met de windrichting, die eveneens in de beide

moessons tegengesteld is. Xu is het verband tusschen de barometer-

veranderingen en de sterkte der moessons zoodanig, dat tijdens het

maximnm der luchtdrukking (namelijk tengevolge van de betrekkelijk

groote amplitude der baroraeterschommeling boven Australië) de wind

in den oostmoesson wordt x'ersteikf, in den westmoesson verzwakt

en bij het minimum het omgekeerde het geval is ^). zoodat wij tot

de gevolgtrekking komen, dat een versterking van den moesson, hetzij

oost- of westmoesson, de regenvorming beleminert. Deels zal dit ver-

schijnsel moeten worden toegeschreven aan de zwakkere ontwikke-

ling van locale buien bij sterker doorstaanden wind, deels, \ooral

in den oostmoesson, maar misschien ook in den westmoesson, aan

de geringere waterdampopname doordat de sneller stroomende lucht

korteren tijd boven de zee vertoeft.

De sterkere negatieve correlatie in het oosien doet vermoeden dat

hier, behalve bovengeschetste invloed, zoowel in den west- als in den

oostmoesson nog een andere werking zich uit. Hoogstwaarschijnlijk

heeft men hier Ie maken met een meer directen invloed van het

nabijzijnde actiecentrum in Noord-Australië, dat tijdens het maximum
door neerdalende luchtbeweging droogte, tijdens het minimum door

opstijging regen geeft.

Kan op deze wijze het verloop der correlatie over het grootste

^) Verg. Natuuik. Tijdschr. voor Ned. ladië, Deel LXX, p. i05
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(Iccl van den Archipel op ongedwongen wijze verklaard worden,

minder eenvoudig gaat dit voor het overblijvende noordwestelijke

ucdeelle. E\enals op Java is hier, althans in het algemeen, de cor-

relatie in de beide moessons tegengesteld, zij is echter positief als

Java negatieve, negatief als Java positieve correlatie heeft.

Het is niet uilgesloten, dat de Barisanketen, die zich in het noor-

delijk deel van Sumalra dwars op (}cn weg van den moesson bevindt,

zijn invloed doet gelden, echter is nog een andere verklaring te geven.

Het is namelijk zeer wel mogelijk dat, terwijl tijdens het maximum

door den in\loed van iVustralië elders het drukverschil in zuid-

noordelijke richting wordt versterkt, hier het omgekeerde het geval

is. Het \erschil der barometerafwijkingen te Batavia en Singapore

verandert namelijk onregelmatig en wijst op een overgangsgebied

tusschen beide, terwijl het verschil der afwijkingen te Port-Blair

(Andaman eilanden), verminderd met die te Singapore waargenomen,

parallel loopt 'met de barometerafwijkingen te Port-Darwin, hoewel

met geringe correlatie, n.1. r=:0,15.

Terwijl de Inchtdrukking hare 3- tot 5-jarige schommeling volbrengt,

zou derhalve tijdens het maxinuim in het zuiden, midden en oosten

een luchtstrooming uit het zuiden, in het noordwesten, hoewel in

geringere mate, uit het noorden zich bij de algemeene moessonstroo-

ming voegen en tijdens het minimnm uit de tegengestelde richting.

Tusschen beide stroomingen in zou respectievelijk een opstijgende of

neerdalende beweging moeten optreden. De overwegend positieve

correlatie gedurende het geheele jaar in de Padansche boxeidanden

en groep 8 (Pontianak en Singkawang) ongeveer op de scheidingslijn

gelegen, zou een ge\'olg kunnen zijn van deze verticale Inchtbewe-

ging. De correlatiefactoren in het noordwestelijk uitzonderingsgebied

zijn echter klein en derhalve is aan deze laatste beschouwingen geen

groot gewicht te hechten.

In dit gebied is dus ook, althans op de hier ontwikkelde gronden,

voor een voorspelling weinig te verwachten. Geheel anders is het

overige deel van den Archipel, ivaar de correlatie een regelmatig ver-

loop heeft en vrij belangrijke bedragen bereikt.

De groote vraag blijft derhalve, hoe men voldoende zekerheid kan

verkrijgen omtrent de komende veranderingen in de Inchtdrukking.

Hoogstwaarschijnlijk zal men daarvoor, minder dan tot nog toe het

geval was, het oog moeten richten naar de zon en de veranderingen

die daar plaats grijpen, maar hoofdzakelijk moeten zoeken naar een

aardsche oorzaak en de samenwerking der meteorologische ver-

schijnselen over de geheele wereld nader moeten bestudeeren.

De in Voor-Indië, den xlrchipel en Australië waargenomen tempe-



j 1>9

raiuur.s'reranr/erhifjen laten zich naiwA/jk op onge(lwtyn<]i>n inijzi' rcr-

kiaren uit met de barometci'verdnderim/en gepaard (jaande jluctaatieö'

hl de algemeene Inchtcircidatie, feruujl ze bezmaarlijk in verband zijn

ie brengen met nn.iselingen in de zonnestraling , die zich tocli op directe

wijze in de teni|)eratiiiirsveranderingeii zouden moeten openbaren.

Deze temperatuursveranderingen zijn van tweeërlei aard

:

1". In dit tropische gebied, waar luchtdrukveranderingen van langen

duur niet dynamisch maar geheel thermisch bepaald worden, moeten

zij gepaard gaan met gelijktijdige temperatuurs\eranderingen van

tegengestelde teeken in de luchtkolom, die zich boven de plaats van

waarneming bevindt. In overeenstemming hiermede laat zich bijv.

uit het verloop der luchtdrukking op het bergstation Kodaikanal

(hoogte 2340 M.) in het zuiden van Voor-Indië, ten opzichte van dat

op het basisstation Peryakalam (290 M.), afleiden dat de gemiddelde

temperatuur der tussch^nliggende laag schommelingen ondergaat van

ongeveer 0.°7 C, die tegengesteld zijn aan de gelijktijdige barometer-

veranderingen op het basisstation. De eorrelatiefactor tusschen beide

is r = — 0.75. Het station Kodaikanal ligt blijkbaar nog in de laag,

waarin zich deze temperatuursveranderingen afspelen. De temperatuur

verandert er namelijk op gelijke wijze als in de onderliggende laag.

De correlatiefactor tusschen beide temperatuursveranderingen is

/' = -|- 0.69. Bij een amplitude der Inchtdrukschommeling van 0.6 mm.
op zeeniveau en een amplitude der temperatuurschommeling \an

0°.7 C. zou de luchtlaag, waarin zich de laatste afspelen, zich nog

ongeveer 10(30 M. boven het bergstation moeten voortzetten om beide

met elkaar in overeenstemming te kurmen brengen. De temperatuurs-

veranderingen zijn in dit geval beperkt tot het condensatieniveau.

De resultaten der onderzoekingen van Eliot ^) wijzen er op dat

dit een algemeen verschijnsel is. Uit de vergelijking der barometer-

veranderingen der bergstations in Engelsch Indië met die der vlakte-

stations is door hem afgeleid, dat tijdens de barometermaxima, op

zeeniveau, een abnormaal groote hoeveelheid lucht zich beneden het

niveau der bergstations bevindt, tijdens de minima een abnormaal

geringe. De temperatuursveranderingen, die den barometerstand be-

heerschen treden hier derhalve in de benedenste 2000 a 3000 meters

op in het gebied waar de condensatiewarmte een groote rol speelt.

2°. In de alleronderste lagen der atmosfeer is de temperatuur-

schommeling van anderen aard. Zeer regelmatig volgt namelijk over

het geheele hier beschouwde gebied de tempei'atuur der vlaktestations

de gelijknamige baroraeterschommeling met een vertraging van

1) Indian Meteorological Meraoirs VI p. 102.

u
Verslagen der Afcleeling Natuurk. Dl. XXI. A». 1912/13.
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ongeveer 6 maanden^). Deze temperatuurschommeling moet op de

waargenomen baromelerschommeling storend gewerkt hebben, aan-

gezien de piiase ongexeer 1 jaar, dus meer dan 74 periode, afwijkt

Aan de voor de vorming der barometerschommeling vereischte waarde

(zie 1"). Dat nogthans geen storing is w^aar te nemen, maar daar-

entegen in het algemeen de krommen, welke de barometer- en deze

iemperatuurs\eranderingen weergeven, zeer veel op elkaar gelijken,

moet wel worden toegeschreven aan de geringe dikte dezer laag, die

derhalve als een op de aardoi)pervlakte rustende dunne overgangs-

laag is te beschouwen.

De onder 1° en 2° genoemde temperatuurschommelingen passen

volkomen in het volgende sciiema van veranderingen :

Stelt men zich voor dat de algemeene luchtcirculatie aan fluctuaties

onderhevig is zoodanig, dat met het barometerminimum in Indië en

Australië een versterking, met het maximum een vertraging overeen-

komt, hetgeen ongetwijfeld het geval moet zijn, dan zal men zich

de opeenvolgende stadia als volgt kunnen denken. Tijdens het baro-

meterminimum heeft een versterkte vermenging met de koude lucht

van hoogere breedte plaats en een versterkte aanvoer van koud water.

Hierdoor ontwikkelt zich ]ia het barometerminimum een temperatuur-

minimum in de benedenste lagen der atmosfeer. In de daarboven

liggende lagen zal echter tegelijk met het barometerminimum, door

de grootere condensatiew^armte die een gevolg is van de versterkte

opstijgende beweging der lucht, een temperatuurmaximum zich ont-

wikkelen dat zijnerzijds weer het barometerminimum bepaalt en

versterkt. Dit laatste proces zal zich voortzetten tot de voortgaande

temperai uurafname van het zeewater en de lucht beneden, door ge-

ringere waterdampafgifte en grootere dichtheid der lucht de conden-

satie verminderen en de luchtdrukking weer doen stijgen en zoo de

volgende phase voorbereiden.

De energie, die voor de instandhouding van dit proces noodig is

wordt gedeeltelijk geleverd door de verhoogde condensatiewarmte

tijdens het barometerminimum en kan anderdeels worden ontleend

aan de wisselwerking met de actiecentra van hoogere breedte w^aar

de eenmaal ingeleitle afwijkingen zichzelf versterken, in tegenstelling

met de tropische circulatiesystemen, die zichzelf reguleeren. *)

Weltevreden, 10 Mei 1912.

M Verg. Meteorol. Zeitschr. loc cit.

•\ Vergel. Meteorol. Zeitschr. loc. cit.
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Sterrenkunde. — Pe Heer E. F. van dk Sande Bakhuyzen biedt

eeiie inededeeling aan vjiii den Heer H. J. Zwiers : „Oiu/er-

zoekingeji over de baan van de peviodisclie komeet Holmes en

over de storingen in haar elliptische beweging". V.

(Mede aangeboden door den Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen).

In Januari 1906 deelde ik de meest waarschijnlijke elementen mee,

die ik voor de oppositie van de komeet Holmes in 1906—07 afgeleid

had. In een latere mededeeling van November 1906 besprak ik het

toen bekende drietal fotogratlsche waarnemingen van de komeet

van Prof. Max Wolf te Heidelberg, en leidde daaruit correcties af

voor de vroeger gevonden middelbare lengten, de helling en den

klimmenden knoop van de baan. De toen verkregen elementen waren :

Epoche 1906 Januari 16.0 M. T. Greenw.

M, = 351°47'36".838

fi=:517".447665

log a = 0.5574268

ff= 24°20'25".55

i = 20 49 O .62 i

rr — 346 2 31 .63 1906.0

j^=:331 44 37 .85 ^

Deze elementen lieten in de 3 waargenomen plaatsen de volgende

fouten over

:

1906 Ang. 28.55 Z.« = -f 0^095 Ad=~0".33
Sept. 25.51 = + .099 = + 1 .26

Oct. 10.35 =_ .177 __i 15

De gevonden elementen stelden ,de waarnemingen zeer goed voor,

en konden toen dus voor de verschijning in 1906 worden aan-

genomen, totdat later een strenge aansluiting aan de twee voor-

gaande verschijningen was uitgevoerd.

December 7 gelukte echter aan Prof. Wolf nog een vierde waar-

neming, ditmaal met den 28-zolligen retlector. Het uitmeten \an de

toen verkregen plaat bood echter bizondere moeilijkheden. Vooreerst

had zich de komeet onscherp afgeteekend
;

,,das Bild ist verwaschen,

aber deutlich", schreef me Prof. W. reeds 8 December. Een grooter

bezwaar vloeide echter voort uit een eigenschap van de fotografische

opnamen, die door Prof. Wolf met den naam van „Verzeichnung"
is aangeduid. Uit een schrijven van hem van 27 Dec. 1906 haal ik

het volgende ter kenschetsing aan :

14*
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„Die relative Yerzeichnnnfr, ein von niir eingefiihrtes Wort, ist

,,<ier grofste Feind mul wiclitigste Feliler der pliotogr. Positions-

„bestimmuMgen. Sie besteht dariii, das lïir jede Sternhelligkeit der zu

„messeiide (Mittel-)piinkt des entstelieiiden Sternsclieibcbcns an aiiderer

„Stelle des Scheibcheiis zu siichen ist. Also z. B. liegt beim Retlektor

„der o-eometriselie MittelpunUt eines Sternes y^'" Gr()sse in der Nahe

„des Gesichtsfeldrandes uni niehrere Bogenminuten, soviel ich bis

,,jetzt schatzen kann, von dem Punkt entfernt, auf den man die

,,Position eines schwaclien Ob.jektes (Cometen) beziehen muss. Für

,,jede Sterngrösse andert sicli dies, ebenso für jeden Radius ab

,,optischeni Centrum, aho R =f{r, m). Bei Bnisliear b ist die rel.

,,Verzeichnnng erst in 6° radius merkbar. Bei Brashear a schon in

,^3o_4°
;.. Beim Reflector schon in 10' —20' /-."

Den 18"" December berichtte mij Prof. Wolf :

,,Aus A. G. Cambr. 1572 und 1584 erhalte ich für den Kometen

«,906.0
3h38"'50\41 €f.906.o+ 51°16'52".7 1906 Dez. 7 7h8'^-.l MZ. Kgst.

Grosse 16.

„Ob die relative Verzeichnung ganz richtig eliminiert ist, weiss

,,ich aber niclit. Ich bringe es auch vorerst nicht heraus. Mir

„scheint deshalb, dass das Gewicht dieser Beobachtung etvvas

,,
geringer ist, als das der ersteii Beobachtungen."

Bij de spaarzaamheid van het materiaal eischte ook deze waar-

neming de noodige aandacht, maar na het voorgaande behoef ik

nauwelijks te zeggen, dat ik de berekeningen daarvoor met weinig

hoop op goeden uitslag aanving.

Voor de herleiding op schijnbare plaats vond ik :

in a : -f-5\112 in ö : -{- 9. "75

en als correctie voor parallaxis :

in tt :
— 0\247 in (f: + O". 72

De waargenomen schijnbare plaats werd dus:

1906 Dec. 7.273046 : « = 3'•38-55^275 rf= + 51°17'3".17

Deze waarneming is verder geheel behandeld als de drie vroegere

in mijn mededeeling van November 1906. Als uitgangselementen

werden weer genomen de in mijne mededeeling van Januari 1906

i^lz. (677) opgegevene na vermeerdering van M met 50". Als ver-

schillen Waarn.— Berek. kreeg ik:

1906 Dec. 7.27 : L e. = -{- 1^065 L é z= -\- 15".53

Voor de afleiding van de ditferentiaalquotienten van a en (f naar

M, i en Sï werden daarna de berekende plaatsen afgeleid J° met
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Aj/ — _[-40" (in phiats van +50"); 2° mei ^/ = + J0"; 3° met

L^ =z -\- 10". Zoodoende leverde deze vierde plaats de twee volgende

foutenvergelijkingen op

:

üit«: +0.2288 AJ/— 0.0372 A/— 0.0114 AA = + 1^065

Uit (f: +0.426 AJ/+J.374 A/ + 0.033 A^^ = + 15".53.

De eerste vergelijking werd weer vermenigvnldigd met lö cos (f,

en e\enals vroeger werd in plaats van ASï als onbekende in-

gevoerd; bovendien heb ik aan beide vergelijkingen half gewicht

toegekend. Zoodoende kreeg ik als aanvnlling van de 6 vergelijkingen,

opgegeven in Verslag van November 1906, blz. 378:

uit de rechte klimraing

:

0.18128 LM + 9.39236, LI + 9.87872„^ = 0.84917

uit de declinatie

:

9.47889 Z.J/+ 9.98747 Li + 9.36799— =z 1.04067
' ^

10

waarin alle coëfliciënten logarithmisch zijn.

Uit liet totaal ^an 8 foutenvergelijkingen volgen de normaal-

vergelijkingen:

+ 12.3^229 LM — 0.47796 Li — 4.9039 ~ = — 17.461
10

— 0.47796 „ + 5.1423 „ — 2.3300 „ = + 58.562

— 4.9039 „ —2.3300 „ +4.4680 „ = — 26.733.

Deze geven de >olgende waarden voor de onbekenden:

LM = — 2".6793

Z./=+ 9 .29

Z.A=: — 40.78

Door substitutie in de foutenvergelijkingen vindt men, dat deze

correcties de volgende fouten W—B in de waarnemingen overlaten:

1906 Aug. 28.55 A« = — 0=.190 Z-d= — O'.ll

Sept. 25.51 — O .207 + O .72

Oct. 10.35 — O .510 — 2 .26

Dec. 7.27 + 1 .559 + 5 .25

De nu gevonden correcties van de elementen verschillen niet be-

langrijk van de \roeger bepaalde, maar een vergelijking van de

restfouten doet zien, dat het opnemen van de onzekere vierde plaats

in de berekening niet gezegd kan worden, tot \erbetering aanleiding

te hebben gegeven. Ik blijf dus de in het begin dezer mededeeling

opgegeven elementen, die geheel overeenstemmen met die uit het
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Zittingsverslag van Nov. 1906, voorloopig als de meest nauwkeurige

beschouwen.

Voor den op handen /.ijnden terugkeer van de komeet heb ik de

o-evonden elementen onveranderd behouden, daar de tijd voor het

berekenen van de storingen ontbrak. Alleen zijn de elementen /, jt

en SI op de ecliptica en het aeqninoctium van 1912.0 herleid. De

gebruikte elementen zijn dus:

Epoche 1912 Juni 15.0 M. T. Greenw.

il/ = 328°25'l9".269

^==517".447665

T=1913 Januari 20.695 M. T. Gr.

%a = 0.557427
'

<f
= 24°20'25".6

/ — 20 49 3.3 1

rr = 346 7 32 .9 1912.0

^ = 331 4942 .1 I

Naar deze elementen zijn de omstandigheden ditmaal niet zeer

gunstig. De periheliumdoorgang valt kort voor de conjunctie met de

zon, zoodat de komeet dan ver van de aarde verwijderd is, en

bovendien dicht bij de zon aan den hemel staat. Gunstiger zijn de

kansen bij de oppositie in 1912, ofschoon de komeet dan door haar

groote zuidelijke declinatie voor onze breedtes onzichtbaar blijven

zal. Ter berekening van een efemeride voor die oppositie heb ik

eerst de volgende uitdrukkingen afgeleid voor de heliocentrische

coördinaten

:

.T =: [9.99 3799] sin (v + 77°42'18".3)

y = [9.87 6101] sïji {v — 20 52 48 .5)

z = [9.83 2770] .sm {v — 1 43 55 .6)

De rechthoekige zonnecoördinaten werden ontleend aan den Nautical

Almanac, en herleid tot het middelbaar aequinoctium van het begin

van het jaar.

De resulteerende middelbare plaatsen der komeet werden met de

constanten ƒ, g, G van den Naut. Alm. op het aequinoctium van

den dag herleid.

De volgende tabel geeft de schijnbare plaatsen der komeet voor

den middelbaren middag van Green wich ; de kolom H geeft de

theoretische helderheid naar de uitdrukking H = . Ter verge-

lijking herinner ik, dat de waarde van H bij de fotografische op-

namen van WoLi' in 1906 varieerde tusschen 0.032 en 0.038.
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Schijnbare plaatsen der komeet van 15 Juni jyi2 tut 1 Jan. 1013
voor O'* niidd. tijd te Greenwich.

1912
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1912/13
j

1
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Veranderingen van a en <i hij gewij/Jgden tijd van perilieliuniduürgcuig.
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Biochemie. — De Heer Beijerinck biedt een mededeeling aan van

de H.H. J. BöESEKEN en H. J. Waterman over : „Eene bio-

chemische bereidingsiüijze van l- Wijnsteenzuur.

(Mede aangeboden door den Heer A. F. Holleman).

Bij onze onderzoekingen over de opname van koolstofhoudend

voedsel door verschillende scliinimelsoorten bleek het noodig iets

meer te weten te komen over de wijze waarop de koolstof in het

lichiuim van de plant tijdelijk of blijvend werd vastgelegd.

Daartoe werd door één onzer (H. J. W.) een groot aantal kool-

stofbepalingen ven-icht van het schimnielmateriaal, dat zich op een

bepaalde organische verbinding als uitsluitend C houdend voedsel

vormde, terwijl tegelijkertijd de hoeveelheid onaangetaste stof in den

voedingsbodem werd bepaald. De nadere bijzonderheden dezer onder-

zoeking zullen door hem elders worden medegedeeld, waarbij ook

de beteekenis van het aldus gewonnen overzicht van het verloop

van het plastisch aerpiivalent of asdmilatie-q^iLOtient van de koolstof ')

in het licht zal worden gesteld ; hier willen wij de aandacht vestigen

op eenige waarnemingen over den groei van Aspen/illus niger en

Penicilliuiii ghucum op de wijnsteenzuren.

Aspergilhis niger groeide zoo goed als niet op 1-wijnsteenzuur,

daarentegen zeer goed op rechtszuur, zoodat een 27o oplossing van

dit laatste, voorzien van het noodige anorganisclie voedsel, na verloop

van zes dagen door den schimmel verbruikt was. Een 4
'/„ oplossing

van druivenznur voorzien van 0.15 7o ^H^NO^, 0.15" „ KH,PO^ en

0.06 % MgSO^ en op de gebruikelijke wijze met den Aspergilhis

niger geënt en bij 33^—34° gecultiveerd, gaf na zes dagen een

maximum linksdraaiing, daarna nam deze langzaam af, ten teeken

dat ook het 1-wijnsteenzuur verbruikt wordt.

Deze maximum-rotatie, waargenomen met den saccharimeter \an

ScHMiüT und Haensch voor wit licht en een buislengte van 2 dM.,

bedroeg — 1°,0 overeenkomende met een oplossing van ongeveer

l,2''/o 1-wijnsteenzuur.

Daar een 47o druivenzuur-oplossing hoogstens een oplossing van

1.887o 1-wijnsteenzuur kan geven (wegens het verdwijnen van het

rechtszuur en het krystalwater van het drui\enzuur), komt deze

maxiinum-draaiing overeen met een opbrengst van ruim 607o-
Om het 1-wijnsteenzuur af te zonderen, werd, na verwijdering van

het schimmeldek, met loodacetaat gepraecipiteerd, uitgewasschen, het

lood met zwavelwaterstof verwijderd en ingedampt.

J) Zie Watfrman, Mutatie bij Penicillium glaucum etc. Deze Verslagen 25 Mei 1912.
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Uit 4 gram dnüvenziiur werden verkregen 0.8989 gr. 1-wijnsteen-

zuur of 567o-

Het zuur krystallizeert goed.

0.100 gr. verbruikten 8,6 ccm. bariet, waarvan 4.66 aeq. aan

0.100 gr. salicjlzuur: Mol. Gewicht = 149.3 (berekend 150)

0.2719 gr. opgelost in 50 ccm. Polar. in een buis v. 4 dm. = — 0°.8

d. i. voor een 27o oplossing in een 2 dM. buis = — 1°,5, terwijl

een 2Yo „ van zuiver rechtszuur =r -}- 1.°6 gaf.

Aangezien een gedeelte van het linksznur verbruikt wordt en dit

samenhangt met de toename van het schimmelmatei'iaal is het ge-

wenscht geen groote hoeveelheden druivenzuur tegelijk aan deze

bewerking te onderwerpen "), maar haar in een aantal kleine kolfjes

(hoogstens 50 ccm. vloeistof bevattende) te verdeelen. Aldus werden

door ons uit 40 gram druivenzuur in twintig kolfjes verdeeld, bijna

9 gram zuiver 1-wijnsteenziiur bereid.

De vraag, die meer op biologisch dan op chemisch terrein ligt,

hoe of het linkswijnsteenzuur verwerkt wordt, kon door de bepaling

van het bovengenoemde assimilatie-quotiënt van de koolstof in dien

zin beantwoord worden, dat het in dezelfde mate als het rechtszuur

aan den opbouw van het organisme deelneemt. Dit was wel niet

rechtstreeks vast te stellen, omdat het zuivere linksznur den groei

van het entmateriaal te langzaam bevorderde, maar kon worden

uitgemaakt uit de waarden verkregen bij den groei op druivenzuur

vergeleken met dien op rechtswnjnsteenzuur.

Het linksznur wordt blijkbaar alleen langzamer aangeta£:t. Mengt

men rechtszuur met druivenzuur dan zal dit aan het absolute ver-

bruik van het linkszuur niet veel veranderen, omdat de totale hoe-

veelheid schimmelmateriaal in den zelfden tijd gevormd, ten naastenbij

hetzelfde zal zijn. Daar men echter hoogstens een 6 procentige

oplossing aan de bewerking kan onderwerpen is de hoeveelheid

1-wijnsteenzuur van den aanvang af geringer en zal het rendement

ook geringer moeten zijn. Mengt men bijv. 1\^ gram rechtswijn-

wijnsteenzuur met Ya S*'-
druivenzuur, dan is er, nadat alle rechts-

zuur verbruikt is, zoogoed als geen linkszuur meer over.

Deze proefnemingen met A.spenjilhis werden in aansluiting aan

andere genomen, o. a. ook omdat het ons gebleken was, dat Pcni-

cilllum glaucunt, die voor vele onzer waarnemingen gebezigd was.

1) Bij het gebruik van grootere kolven is in 't algemeen het oppervlak on-

gunstiger ten opzichte van den inhoud dan bij het gebruik van kleine kolfjes,

zoodal de aeralie onvoldoende wordt.
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ten opzichte van de wijnsteenznreji een zeer weinig geprononceerd

selectie-vermogen toonde. Dit is uit onderstaande tabel onmiddellijk

te zien :

TABEL I.

Ontwikkeling van PenlciUlum glaucuin in 50 cc. leidingwater,

voorzien van 0.05 7„ KH, Cl, 0.05 7„ KH, PO, en 0.02 »/„ Mg SO,

.

r=21°.
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Merkwaardig is, dat de roiiimiiig tengevolge vun i\o liooge ron-

cenlratie der waferstof-ioiieii, wt'livc i)ij ecne 2 "
„ opl. van reclits-

en linkszuur na zes dagen zeer duidelijk waarneembaar is/) l)ij liet

antiznnr geheel uitblijft. Dii is geheel in overeenstemming met de

kleinere dissociatie-constante van dit znur, ") waardoor bij een 2 "/o

opl. daarvan de schadelijke concentratie der H-ionen voor Penicil-

Hum nog niet bereikt is. ^)

Overigens zijn deze kleine groeiverschillen bij geringere concentra-

ties eenigszins onverwacht, omdat het specifiek karakter der beide

antipoden door Pasteur juist bij Penicillium glaucum het eerst is

vastgesteld. Het is echter zeer goed aan te nemen, dat het door ons

gebezigde organisme een andere vorm is geweest, dan hetgeen door

Pasteur in zijn klassieke proef werd gebruikt, en de voortgezette

onderzoekingen van een onzer') (H.J. Waterman) hebben juist doen

zien, dat de groei verschijnselen iii hooge mate van de mutant ^) afhan-

kelijk zijn.

Delft. Laboratorium v. Org. Scheik. cl. Teckn. Hoogeschool.

Natuurkunde. — De Heer du Bois biedt namens den Heer Pierre

Martin' uit Genève eene mededeeling aan uit het Bosscha-

Laboratorium : „Der magneto-optUcke Kv^RR-efekt hei ferro-

magnetischen Verhindungen und Metallen". IH.

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

Die vorliegende Arbeit bezweckt die Fortsetzung der Untersuchungen

des Hrn. Loria ') über magnetooptische Eigenschaften der neugewon-

nenen ferromagnetischen Verbindungen und Legierungen. Und zwar

beschranke ich mich auf die Bestimmung der Dispersion verschiedener

Mangan- und Eisenverbindungen, sowie auf die wiederholte Messung

derjenigen der drei Hauptmetalle. Die Literatur ist von Loria ein-

gehend besprochen, sodass es sich erübrigt darauf einzugehen ; ich

habe seine Versuchsanordnung weiter benutzt und es mag daher auf

seine Veröifentlichung hingewiesen sein. Der geradsichtige lichtstarke

Monochromator wurde einer neuen Kalibrierung unterzogen. Es

wurdeii durchweg Polspitzen (V) mit rechteckiger Bohrung verwendet,

1) BöESEKEN en Watkriian. Versl. Kon. Ak. v. Wet te Amsterdam, 30 Maart

1912 p. 1248.

2) BiscHOFF en \V\lden. Ber. D. Gli. G. 22, 1819 a889).
S) H. J. Waterman. Ve>-sl. Kon. Ak. Wet. te Amsterdam 25 Mei 1912 p. 33.

*) Beyerinck. Folia microb. 1, 1.

s) Stanislaw LoPvIa. Versl. Afd. Nat. 18, p. 908, 1910 und 20, p. 1086, 1912.
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deren Profil '2,5 X 4 mm.) fast immer von der Grusse des Spiegels

übertroffeii wurde; letztere wiirden mittels Gvps befestigt.

Da eine einfache Beziel) ung zwischen den optischen Konstanten

iind der Dispersionskurve von Lokia vergeblicli gesuoht svurde, habe

ich von der Bestimmung der ersteren diesmal abgesehen. Bei meinen

sammtliclien Substaiizen war die Exlinction gut, mitliin die Ellip-

tizitiit nur sehr gering; angesiclüs der meist auch niir selir kleinen

Drehungen erscliien ilire Bestimmung vorlaufig kaïim durcliführbai,

wenn auch au und für sicli gewiss erwünscht.

Versuchsmaterial.

Manganverhindungen. ,,Mn 65, Sn 35" = Mn,Sn, und ,,Mn 35,

Sb 65" =z Mn Sb ungefalir, wurden mir von Hrn. Prof. Tammann gütigst

zur Verfügung gestellt. Die Verhaltnisse der zusammengesetzten

Metalle entsprechen nacli Honüa den ara meisten ferromagnetischen

Verbindungen bezw. Legiernngen ^). Ausserdem versuchte ich eine

Probe Mn Sb nnd Mn B von Hrn. Prof. Wedekinü, sowie Mn Bi von

Hrn. Dr. Hilpert. Das metallische Mangan fand Lorta inactiv.

Eisenverbindungen. Ein Stück einer im Wesentlichen aus Cementit

(Fe, C) bestehenden Kohlenstofflegierung hat mir Herr Priv. Doe.

Dr. Hilpert freundlichst verschafft. Normales Pjrrhotin (Fe^ Sg) ver-

danke ich Hrn. Prof. P. Weiss in Zürich. Ausserdem wurden derber

Magnetkies und amorphes Schwefeleisen aus den Laboratoriums-

bestanden untersucht. Auch einen Cereisen-Zündstift habe ich her-

angezogen.

Metalle. Elektrolytisches Eisen, sowie reines Cobalt und Nickel

welche von Hrn. Prof. Wetss *) auf ihre Sattigung hin untersucht

waren, verdanke ich ihm gleichfalls.

Die Dispersion der Metalle war übrigens früher bereits von Hrn.

DU Bois bestimmt worden ').

Allen den Herren, die mir bei Beschaffung des Materials behilflich

waren, spreche ich hier meinen besten Dank aus.

In den foigenden Tabellen sind enthalten : A, die Wellenlange des

betrachteten Lichtes, in mi. A, die in Millimetern an der Skale

abgelesene doppelte Drehung bei Oommutierung des Stromes, f,

die einfache Drehung in Minuten ausgedrückt, ±ós, der mittlere

Fehler in Minuten, resp. in Prozent. N bedeutet die Anzahl der bei

jeder Stromrichtung ausgeführten Ablesungen.

1) KöTARö Honda. Ann. der Phys. 32, p. 1003, 1910.

2) P. Weiss, Journ. de Physique (i), 9, p. 373, 1910.
3) H. i:u Bois, Wied. Ann. 39, p. 25, 1890. Phil. Mag. (5) 29 p. 253, 1890.
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.

l\fan(]anhori<l ^) (Mn B). Meine Versiielic hier ii'gend eine Dreliung

zu beobacliten ergaben niir einen negaliveii Erfolg. Obgleicli das

Material porös war nnd deslialb der Sjiiegel nicht sein- iieil, habe

ich midi iiberzeugen kruinen, dass eine Drehnng, falls es eine giibe,

kleiner als 0,3' sein miisste.

}f(in(:)anzmi}. (Mn 65, Sn 35 = Mn^ Sn). Die Dispersionsknrve

verlaiift hierbei ganz ini Bereiche negativer Werte (Fig. 1). Die

Vjo K.^' jJ- -^''^' 6C0 650 6Jt' A

Fig. 1.

Kurve, welche im Vioiett ziemlich steil abnimmt, erreicht eiii nume-

risches Minimum im Blau und nimmt dann allmaliiich nach Rot

wieder zu. Die Dreliung bewegt sich stets in kleineren Werten, wie

es mit Rücksidit auf die geringe Magnetisierbarkeit des Materials zu

erwarten war.

Zwei im gleichen Stück senkreclit zu einander geschliffene Spiegel

ergaben gut übereinstimmende Resultate, wie die Tabellen J und 2

zeigen

.

TABELLEl.
-=/{') Mn^Sn. [gesattigt) Tammann

A^
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TABELLE 2.

MriiSn (gesattigt) Tammann

(,'///) L{mm) (min.)

15 466 — 5,0 —0,75' 0,05 = 6,7'^;

15 530
:

-13,3 -2,C0 0,03 = 1,3,,

12 567 —20,0 —3,00 0,04 = 1,3,,

15 615
;

-28,4 —4,26 0,04=1 „

4
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Manganaatlnioiild (Sh\ 35, Sb (55 = Mii Sb, naliezu). Das Tammann-

sche Miiterial zeigt eine starke negalive Drehiing, die numerisch iliren

höclisteii Piiukt iiii Blangrüii eiTeiclit (Fig. 2), danii steil iin Griiii

abfallt uiii eiii Miiiiiiuini hei etwa 580 »t/t zn (liirclilauten; sie wachsl

danii wieder langsam nacli Rot zn.

Ein zweites, von Prof. Wedekind stamiiiendes Stiïok MnSb ergab

eine ahnliclie, dein Charaktei- Jiacli übereinstimmende Dispersionskurve.

Dabei blieb die Drelmiig stets kleiner als beini ersten Stück. Es

ist daher vermutlich anzunelimeii dass dieses der ferroniagnetisclien

Optimnm-Verbindung MnSb besser entspricht, deren Bestehen von

HiLPERT iind DiECKMANN letztliin walirscheinlieh gemaclit wurde^).

=/(')

A^ {yy)

TABELLE 4.

MnSb (gesattigt)

(mm) ^(min.)

Wedekind

30
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01)-rlcicli (Ier Spiegel niclit sehr liell war, liabe ich doch ziemlich

n-euaii messen k(>nnen, trotz der recht kleinen Drehungen.

=-=ƒ(')

T A B E L L E 5.

Mn Bi (gesattigt) HiLPERT

N
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TABELLE 6.

-=ƒ(') Eisencarbid (gesattigt) HiLPERT

A^ ^C««) I
A (mm) ^-(min.) i-ii

0,05'= O, nVo

0,03 = 0,10.,

0,02 = 0,07 „

0,02 = 0,07 „

0,02 = 0,07 „

0,01 =0 04,,

0,02 = 0,08 „

0,01 =0,04,,

0,03 = 0,11 „
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leiclit eine Spur einer Zuiuilime im Violett). Daraiil'hiii liahe icli danii

bei grüsserer Spallweite des Moiiocliromators mit hellereni gelbcn

und blauen Licht diesclbe Messiiiig genaiier aiisgefiilirt. Das Feld

betrug dabei mindestens 12 Kilogaiiss.

^=/(')

T A B E L L E 10.

Normales Pyrrhotin (gesattigt) Weiss

A^



220

T A B E L L E 11.

=ƒ(/) Cereisen (fast gesattigt)

A'
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^=/(')

T A B E L L E 13.

Cobalt (ungesattigt) Weiss

N {!'y) (mm) £(min.) + -;;

25
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of resistance wlien magnctised, vvhile the tliree ferromagnetic metals,

at least in sufticiently strong transverse fields, show a decrease.

Althoiigh as yet no siinple relation mav be given between the order

of magnitude of tliis etïect and the corresponding magnetic suscep-

tibility, it may be noticed that the effect increases in the ratio ot

one "to a hnndred as we pass froni paramagnetic tantalium to dia-

magnetic cadmium and suddenly agaiu a thousandfold as we pass on

to bismuth. This element, as is well known, possesses rather a high

diamagnetic specific susceptibility (— l,4().i0-c). Soon after Morris

OwKN ') found Ceylon graphite to show the highest value yet observed,

Dr. W. ^. DE Haas was led, by analogy, to anticipate that graphite

might exhibit a variation of resistance of an even liigher order wiien

maonetised and suggested to me to search for the effect. The

preliminary experiments') performed with powdered graphite pressed

into a thin plate, with irregularly shaped pieces and with ordinary

pencils amply satisfied expectation and justified an extended investi-

gation of the phenomenon.

Well defined crystals of graphite are exceedingly rare and could

not be procured ; the ordinary material occurs in laniellar agglomre-

rations, cleavable with great ease along surfaces parallel to the base

of the hexagonal system. From a chemical point of view the structure

is possibly very complicated; graphite is generally considered, above

372°, the most stable of the three allotropic carbon modifications.

The conductivity for heat of this subsrance has lateiy been studied

by KoENiGSBERGER and Weiss'). The resistivity as formerly determined

by several observers *) is as follows

:

Graphite from Ceylon at 0°

,, ,, biberia ,, ,,

„ ,, Greenland ,,
15°

12.10-* ohm per cm'

11.10--^ „ „ „

4.10-*

The best of my samples gave a resistivity as small as 0,5.10^^,

i.e. roughly about half that of mercury (0,96.10-^ at 18°): this in-

creased with rise of temperature by about 0,001 per degi-ee. The

1) Morris Owen, Versi. Afd. Natuuik. 20 p. 673, 1911. Ann. der Physik. 37

p. 657, 1912.

2) When magnetised transversely in a field of 20 kilogauss, the compressed

powdered Ceylon graphite gave an increase in resistance of 52 % ; an irregularly

shaped piece gave 219 ^/q-, HB and 5B pencils by A. W. Faber gave only 3%
increase.

2) J. KoENiNGSBERGER and J. Weiss, Ann. der Physik. 35 p. 27, 1911. Verli. d.

Deutsch. physik. Ges. 14 p. 9, 1912.

•^) Sec Handb. der Anorg. Chemie 3 (2 Abll.) p. 54, 1909.
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resistivity of ain()i'[>lions carlxjn lia-^ always becii foMul (o be inuch

larger and is well-knowu (o ilecrease witli rise ot' temi)eratiire ; ilic

coefllicieiit diminislies, howevei', as the li-ansforniatioii iiito the graphitic

niodiliealiüii proceedsV), althougli it has ncver hoen observed to

chaiige its sign.

Wifh regard to the cllect of niagnetisalioii Pattkkson 1. c. tbiiiid

the resistaiice of a glow-lamp liUimeiit to increase by 0,027 percent

in a transverse Held of 25 kilogauss. Aceording to Clay ") tlie resis-

tivity of süch a tihiment deereases by 24 "
„ on iieating from — 255°

to 0°. TjAWs ') has investigated tlie effect for transverse niagnetisation

of glow-lamp tilaments, pencils and graphite withont lindijig it to

be of a high order. He fonnd, at ordinary temperatnres, the increase

of resistance of the graphite in a field of 11 kiloganss to be abont

1 7o of the resistance wlien ontside the tleld, while at the temperatni-e

of liqnid air the effect was increased tlireefold. Within this small

range the inciease of resistance ^A"as found proportional to the square

of the field and between the temperatures 18° and —186° inversely

proportional to the absolute temperaturen As will be seen these results

are not in agreement with those found in the present research.

E\P blRDlENTAL AK RANGEMKNT

.

•

The specimens most used in this investigation were prepared from

the same Ceylon graphite as that used by 0\yEN in his researches

on its thermo-magnetic properties ; a chemical analysis lias not vet

been made. Short rectangular pieces (7—JO mm. long, 1—2 mm.
wide and 0,1— 0,5 mm. thick) were obtained by careful clea\age

and those selected for investigation which appeared of most pro-

nounced and uniform crystalline structure. For the delermination ot

the effect of transverse magnetisation they were, in general, supported

in the magnetic field so that the cleavage planes were perpendicular

to the tield i. e. the crystallic axis uas parallel to the lines of force.

On support ing the pieces freely in a magnetic field it was observed

that they moved so that the crystallic axis set itself perpendicular

to the field, this axis thus coinciding with the direction of maximu.u

diamagnetic specific susceptibility, which aceording to OwE^" may
reach — 15 millionths.

1) See Handb der Physik 4 p. 330, 1905. G. Wiedemann, Eicktrizitat, 1 p. 539,

1882.

~) J. Glay. Digsert., Leiden 1908.

3) S. G. Laws. Phil. Mag. (6) 19, p. 694, f910; his graphite was obtained from

tbe Morgan Grucible Go., London.
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The magnetic field of the latest large type model of the du Bots

half-ring electromagnet was used. To obtain the higher fields at

ordinary temperatures special prism-shaped pole end-pieces were

used — 13 mm. long and 1,2 mm. wide. — With these end-pieces

(0,7 mm. apart) and a pair of extra polar coils a field of 50 kilogauss

coiild be easily attained. For observations at low and high temperatures

the same arrangement was used as that adopted by du Bois and

WiLLS in conjunction with the large type electromagnet ^). The

magnetic fields were measured by means of an exploring coil and a

ballistic galvanometer ") in the usual way. It was assumed provision-

ally that the fields were appreciably the same at all the tempera-

tures used for a given current through the electromagnet.

The resistance of the graphite specimens, hoth in and out of the

field, was determined by a potentiometer method '), being compared

directly with known resistances (0,1—1,0 ohni;. The current through

the graphite during a series of measiirements was vaiied between

2 and 0,5 milliamperes according to its resistance. In order to

eliminate thermo-electric junction effects the current in the inain

circuit as well as the potentiometer connections were successively

reversed. The changes of resistance involved being considerable it

was found necessary to adjust the sensitiveness of the potentiometer

arrangement during a single sedes of readings; this \vas initially

suilicient to detect differences of ViooooO^ii"- Small irregular variations

in the resistance of a particular specimen were observed after it was
subjected to the action of magnetic fields or to widely different

temperatures. This change, however, amounted in general to less

than 17o • Through the kindness of Dr. Hoffmann the resistance of

specimen G. 15 — that used in the experiments at different tempera-

tures — was re-determined at 18° in the Phys. Techn. Reichsanstalt

by means of Diesselhorst's "compensation apparatus" ") and a

differential galvanometer; good agreement was found. Some of

the preliminary measurements had been made with Wheatstone's

bridge method and, when repeated potentiometrically, practically the

same results were obtained.

Experiments at ordinary temperature [18°].

About twenty specimens of Ceylon graphite were investigated,

1) H DU Bois. Ztschft für Instr.kunde 31, p. 362, 1911.

~) H. DU Bois. The magnetic circuit iii theory and practice, p. 300, London 1896.
3) F. KoHLRAUscH, Plakt. Physik. 11 Auflage p. 422, 1910.
4) H. DiEssELHORST, Zeitschft für Instr.kunde. 26 pp 173, 297, 1906; 28 pp. 1,

38, 1908.
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wliieh all gave variations of resistance of a liigli order, (lie iiicrease

of resistance in a field of 20 kilogauss varyiiig lio\ve\er belween

300 and 5007» of the resislance in zero field. Considering the

difliculty of obtaining specimens of grapliite of definite crvstalline

striictnre and liaving regard to the im[)urities occurring in the natni-al

substance these variations in the magnitude of the effect are not

surprizing. About five specimens, which gave a varialion of resistance

of grealest order were investigaled nio.'-e particularly ; by analogy

with Ihe well-known behaviour of more or less pure bismuth 'j the

assumplion appeared justifiable that these were more likely to be

pure and perhaps of more uniform cryslalline slruclnre. Someof'lhe

specimens were supported fiee between thin mica or glass plates;

when imbedded in sodium silicate, collodion or Canada balsam allowed

afterwards to solidify they did not experience any change in the

magnitude of their increase of resistance in the magnetic field, thus

eliminating any donbts that the effects were due to bodily strains

in the graphite. In the final experiments at different temperatures

the graphite pieces were supported by fine flexible wires between

thin mica plates so as to avoid any strain due to possible expansion

or contraction. The specimens could be monnted with their connections

so that the lotal thickness amoiinted to less than 0,7 mm, thus

enabling them (o be examined in fields up to hO kilogauss. Some of

the isothermal curves obtained for different specimens, at 18°, with

the cleavage plane normal to the field, are shown in Fig. 1.

Fig. 1.

1) F. G. Blake, Ann. der Physik 28 p. 449 1909.
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Attenips to iJenlify the c'iu'\es with such eqiuitions as

R, R,^ ^
^ -^ ^

failed; it was foniid liowever tliat all the curves obtaiiied at ordinaiy

teinpcratures coiild, wcll within experiinental errors, be represented

by the ibrmula

R' R

where R^, resistance at 0° for Jp = O,

A', „ „ 0° for Sp = O,

R'

,

„ ,,
0° in transverse field .t^">.

A,7i Constants.

Owing to the difficully of determining the dimensions of the

specimens it is nnfoitunately impossible to give their absolute resistivity

with any exactitude.

F'rom equation (1) we have, taking logarithms

R'—R
log A -}- n log S^

Avhich can be represented by a straight line, the coordinates being

Io(j{R'—E)R, and % ^.

The values of Jog {R'—R) R^ and log D, corresponding to the

curves shown in fig. 1, when plotted were found to lie on straight

lines practically parallel to one another, indicating that 7i is the

sanie constant for eacli of these specimens. In the case of specimen

G. 13 — the one which gave an increase of the greatest order —
equation (1) did not hold as well as for the other specimens although

the mean value of 7i wa,s the same for this as for the others.
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Tlie values of .1 a".d ii obiained for ilie (lillereiit specimen:? are

given in Table 1. For eaeli specimen ^i = J.74^^).

A specimen was also prepared tbr investigation from anotiier piece

of Ceylon grapliite out of the laboi-atory collection. Tliis graphite

very easily split up along its cleavage surfaces but pieces of uniform

structure of suitable form were difflcult to obtain. Tiie best piece

I conld prepare gave an increase of resistance of only 182% in a

field of 20 kilogans, the resistance out of the tield being 0.0427 Ohm.
A piece of graphite from Himbukiwa (Ceylon), whicli was investi-

gated, on the other hand, gave quite different results. The upper

side of tiiis graphite possessed a quite smooth and polislied surface

underneath which howe\er it appeared to be of a fine granular

structure. A thin piece of this upper layer was removed and the

variation of its resistance found when transversely magnetised. An
increase of resistance of 220" „ was observed in a field .of 20 Kgs,

the resistance out of the field being 0.0786 ohm. A thin piece removed

from the under side of the sarae material, and having a high natural

polish on botk of its cleavage surfaces gave the anomalous results.

Its resistance outside the field was several hundred ohms and diminished

very rapidly with increase of temperature. In a magnetic field however

no change in its resistance could be observed, while rough experi-

ments indicated that it was apparently paramagnetic ; no test for the

presence of ferroginous impurities was made.

Specimen G 12 was also tested with its cleavage plane parallel

to a transverse field, the crystallic axis being therefore at right

angles to the lines of force. In a field of 26 kgs the value R'Ra
was found to be only 1,15 while for the usual positioii this ratio

is rather more than 6. This evidenlly proves the necessity for very

accurate adjustment of the angle between the crystallic and field

axes^): an analogous question is known to arise in the behaviour

of nickel and other ferromagnetic wires.

EXPERIMENTS AT LOW AND HIGH TE.MrERATURES.

Observations were taken at temperatnres of — 179°, 0°, +18°,
+ 95° and +179°, the field being varied from O to 40 kilogauss.

'j \Yitbiii the experimental errors the exponent may also be ;? = l 3 = 1,73:2

or w = 7/4.

-) The efTect of longitudinal magnetisation was also observed. The increase of

resistance involved was found to be independent of the direction of the current

and of tbe same order as that observed hi this last described position. Experiments
are in progress to study tbe eiï'ect in botb these cases at dili'erent temperatures.
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The method of measurement was the same as at 18°; the deter-

minations afforded no difficulty, tiie resistances being qiiite steadj.

At the lower and higher temperatures thermo-electric effects were

sometimes evident but by successive reversals these were eliminated.

It was incidentally observed that these ihermo-electric effecls — when

occurring at the connections of the graphite and therefore within the

magnetic lield — were also infliienced by the field '), Thas in one case

the thernjo-electric effect w\as increased foiirfold by a field of 38 kgs. For

all the specimens exainined (with the exception of the piece from

Himbuliiwa) the resistance of the graphite out of the field was found

to increase with the temperature, the coëfficiënt of increase of resi-

stance being of the order 0,001 per degree. The ordinary temperature

curve R=:hmci. [6) for /p = O is given in Fig. 2 for Glo. Very

?^E'IST^^CE R ,\ C/r.'.

CHAUGE of RtSISTANU

TCMPE RATVRt

f-^^

Tc.'iF^ATl'.'.E^

O" ra- rrr itc' X »'

Fig. 2.

nearly the same type of curve was obtained in the case of specimen

Gil. It is interesting to compare this with the curves obtained by

Kameklingii Onnes and Nernst '). The temperature during a series

of readings, the graphite being in the field, was determined as

follows. Before comm.encing, the current required to be sent in the

reverse direction through the raagnet to reduce the residual field to

zero was determined. Then, to measure the temperature, the graphite

1) These effects are being subjecled to further detailed investigation.

2) H. Kamerlingh Onnes, Versl. Afd. Nat. 19. p. 1187, 1911. W. Nernst, Sitz.

Ber. Berl. Akad. p. 306, 1911.
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beiiig- iii positioii, tliis reverse ciirreiit was set iip and the resibtance

of the graphite found. The teniperature of the graphite was then

dednced from the teniperature curve (Ó =^ 0) fig. 2. Owing to the

difiiculty of exactly gettiug rid of the residual field without setting

up a field in the opposite direction, and on account of the sniall

change of resistance with teniperature, this niethod of deterraining

the teniperature does not seem to be susceptible of great accuracy.

The isotherniais at low and high temperatures were determined for

Gil and G 15. Except for the ditference in the magnitude of the

changes of resistance concerned similar results were found. The

results obtained with specimen G 15 are shown as isothermal curves

(fig. 3) from which the so-called isopedic curves (Ó =z constant) may

Fis. 3.

easily be deduced. As will be seen, the increase of resistance is

much greater at low temperatures. At the teniperature of liquid air

the increase is 9300 °/„ for a field of 38,8 kgs, the increase at J8°

being 1250%.
The isothermal curves for the lower temperatures cannot be re-

presented by an equation of the form 'J ; at higher temperatures

this seems to be the case, althougli more accurate measureraents

appear desirable.
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Biochemie. — De Heer v. d Waals biedt een mededeeling coan

van den lieer J. I\. Katz o\er: „De loetten der oppervlakte-

tuliorptle en de potentiaalfunctie der molekulaive krachten.

{Inleiding)."

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman)

Buitenshdteii van secundaire complicaties.

De oppervlakte-adsorptie of adhaesie speelt in biologische en bio-

chemische processen een belangrijke rol, maar van hare wetten is

nog weinig bekend. Inzonderheid ter beantwoording van sommige

vraagstukken op het gebied der opzwelbaarheid, is het wenschelijk

het verschijnsel nader te bestudeeren. Daarom heb ik — hoewel het

onderwerp strikt genomen meer op physisch dan op biochemisch

terrein ligt — enkele onderzoekingen verricht, die slechts bedoeld

zijn als een eerste verkenning op dit nog zoo weinig bestudeerde gebied.

De verwarring welke hier nog altijd heerscht, komt — dunkt

mij — voor een groot deel voort uit het feit dat men telkens

twee verschillende dingen niet voldoende uit elkaar houdt: opper-

vlakte-adsorptie aan stojf'en die nog iets anders met de geadsor-

beerde vloeistof doen (vorming van een vaste oplossing, opzwellen,

chemische verbinding e. d.) en ongecompliceerde oppervlakte-adsorptie.

Onder de geleerden die in den loop der negentiende eeuw over

opper\iakte-adsorptie gewerkt hebben schijnt er niet één geweest te

zijn, die deze onderscheiding zóó streng doorgevoerd heeft, als men
wel wenschen zou. En zelfs de beide laatste onderzoekers op dit

gebied, Trouton^) en Freundlich '), behandelen nog steeds de ad-

sorptie van waterdamp aan glaswol en die aan katoen- of wol-

vezels als gelijksoortige verschijnselen ; hoewel glas geen water

tusschen zijn kleinste deeltjes opneemt," wol en katoen in zoo sterke

mate, dat de lengte-afmetingen der vezels zichtbaar grooter worden
(opzwelbaarheid).

Bij de experimenteele studie der oppervlakte-adsorptie lijkt het mij

derhalve vóór alles noodzakelijk een vaste stof uit te kiezen die op

de onderzochte vloeistof niet inwerkt. Om de gemakkelijkheid waar-

mede de dampspanning van water op de nader te bespreken wijze

bepaald kan worden, heb ik water als onderzochte vloeistof gekozen.

Dr. Day, Directeur van het Geophysisch Laboratorium der Carnegie-

1) Proc. Roy Soc. 77 a90G) en 79 (1907).

*) Kapillarchemie.
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Institution te Washington, die groote ervaring op het gebied van

silicaten bezit, raadde mij aan met s.ynthelit^ch kwarts en synthetisch

anorthiet (Calciumaluminiumsilicaat) als adsorbeerende \aste stoffen te

beginnen, daar deze stoffen in massa stellig geen water als vaste

oplossing opnemen en bijzonder weinig neiging hebben met water

chemisch te reageeren. Dr. Day was zoo vriendelijk beide stotFen in

den aller-zniversten toestand voor mij te laten bereiden en daarna

in een door een motor gedreven achaat-raorlier, zoo fijn als mogelijk

is, te laten poederen. Het materiaal werd daarna gezeefd door de

allerfijnste zeef (80 gaatjes per strekkende centimeter). Op deze wijze

was het oppervlak der vaste stof per gram zoo groot gemaakt als

mogelijkerwijze te bereiicen is, was dus de beste kans verkregen dat

voldoend groote hoeveelheden geadsorbeerde vloeistof zouden kunnen

worden waargenomen, bij een vaste stof die zoo goed mogelijk aan

den bovengestelden eisch voldoet.

Om een indruk te krijgen hoe fijn de poeders zijn, heb ik van

beide een gewogen hoeveelheid in een bepaald volume water gesus-

pendeerd en in het telapparaat voor bloedlichaampjes van Thoma

bepaald hoeveel microscopisch zichtbare korrels deze suspensie per

mW. bevat. Op deze wijze werd gevonden dat één mgr. kwarts

140 millioen en één mgr. anorthiet 120 millioen korrels bevat. Dus

inderdaad buitengewoon lijne poeders

!

Bepaald heb ik nu bij beide stoffen de hoeveelheid geadsorbeerd

watei' als functie van de waterdarapspanning. Negen porties, elk van

ongeveer één gram luchtdroog poeder, werden in kristalliseerschaaltjes

afgewogen ; deze porties werden \ oorbehandeld als nader bij de proef

beschreven om ze alle in denzelfden uitgangstoestand te brengen en

werden daarna boven negen verschillende zwavelzuur-water-mengsels

van bekende waterdampspanning geplaatst tot zij gewichtsconstant

geworden waren. Een gloeiproef in een porceleinen kroesje leerde

het watergehalte van het luchtdroge materiaal kennen, waarna alle

watergehaltes op droge stof omgerekend werden. Contróleproeven

leerden dat de adsorptie tegen de wanden der kristalliseerschaaltjes

te klein was vergeleken met de adsorptie tegen het oppervlak van

het poeder om storingen van beteekenis te kunnen geven.

Invloed der voorbehandeling van het poeder: damp-

of vloeistofiaagje geadsorbeerd.

Theoretisch bestaan er twee mogelijkheden als een vaste stof op
zijn oppei'vlak een damp condenseert. Of wel er wordt nitsluitend

damp gecondenseerd of wel een vloeistoflaagje bedekt de vaste «tof.

16
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A». 1912/13.
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Dat inderdaad verschillende lijnen verkregen^worden al naar ge-

lang men een vaste stof onderzoekt die nog met een dun vloeistof-

laagje bedekt is of wel eene waarbij dit laagje .door intensief drogen

verwijderd is, blijlst uit de proeven van Trouton over de adsorptie

van waterdamp tegen glaswol '}. Werd watei-damp gecondenseerd

tegen glaswol die 70 uur lang bij 160° C. in vacuo boven pliosphor-

pentoxvd gedroogd was (dus wel van het adhaereerende waterlaagje

bevrijd was), dan werden krommen gevonden als in onderstaande

figuur afgebeeld. ')
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laten 'JLiist zoolang- dat de dampspaniiing nul gcwordon was. Hij kroeg

toen de ondeistaand afgebeelde lijn ').
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geworden waren in een kamer die (op het Noorden gelegen en van

dubbele ramen \'Oorzien; zoo klein mogelijke temperatuursschomnie-

lingen vertoonde.

Gevonden werd voor iiet verband tiissehen dampspanning en

geadsorbeerde hoeveelheid vloeistof, als i het aantal gr. water is,

geadsorbeerd door één gr. droog poeder:

KWARTS

^/a,

O

0.020

0.048

0.122

0.306

0.525

0.718

0.857

0.915

0.965

/Xio^

O

0.29

0.31

0.33

0.34

0.39

0.40

0.41

0.42

0.61

ANORTHIET
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Heide lijnen bep;iniien nief oen meer of minder lang horizontaal

stuk, zijn dan bol jiaar onderen, krijgen l>ij grooter i eerst een

buigpunt, wenden dan de holle zijde naar onderen ; zij hebben dus

een S-vorni.

Thermodynamisch verband tusschen dampspnnnhi<i en potentiaal-

functie der moleculaire krachten.

Prof. VAN DER Waals deed mij nu opmerken dat men op de volgende

wijze een benaderende theorie xoor het beloop dezer lijn afleiden

kan. Voor het ge\al een vloeistotlaagje het oppervlak bedekt en dik

genoeg is dat men er de eigenschappen van vloeistof in massa aan

mag toekennen, geldt een eenvoudige thermodynamische betrekking;

tenminste als men een discontinue dichtheidsverandering tusschen

vloeistotlaagje en coëxisteerenden damp aanneemt (wat als eerste

benadering geoorloofd schijnt) en als men de zeer kleine samen-

drukbaarheid van het water verwaarloost.

Dan geldt voor de dampspanning p van den waterdamp, die met

het vloeibare water op een afstand / van den vasten wand in even-

wicht is, de betrekking

RTln- = k

Po

waar k de potentiaal der attractie van den vasten wand op een

afstand / is, p^ de maximumspanning van water bij de absolute

temperatuur J en R de gasconstante. ^)

Kende men nu de potentiaal der moleknlaire attractie en zijne

afhankelijkheid van den afstand, dan zou men kunnen voorspellen

hoe de spanning van den damp, die met een vloeistotlaagje van een

dikte / in e\enwicht is, van / afhangt. En daar nu bij de zeer kleine

waarde der samendi'ukbaarheid der vloeistoffen de gewichtshoeveelheid

1) Men leidt deze stelling gemakkelijk af uit de algemeene eigenschap (van der
Waals—KoHXSTAiiM, Lebrbuch der Tliermodynamik I, p. 197) volgens welke in

een systeem onderworpen aan de inwerking van uitwendige kracbten de totale

potentiaal eener stof door de heele ruimte dezelfde waarde bezit. Is nu // de

potentiaal van den waterdamp in de ruimte, jx' de zoogenaamde dicbtheidspotentiaal

van bet water in bel punt l (d. w. z. de waarde die de potentiaal van bet water

hebben zou bij dezelfde dichtbeid maar zonder uitwendige krachten) en k de

potentiaal der moleculaire kracliten op een afstand / van den vasten wand, dan is

li + k- = .,.

Mag men nu de samendrukbaarheid van bet water verwaarloozen, dan is

/W' = RThi Pq, terwijl /^ = RTln p. Daaruit volgt

k — RTln- .

Po
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geadsorbeerd water i (in g;r. water per 1 gr. droog poeder) met liet

oppervlak O samenhangt volgens de betrekking

i

' = ö

is daarmee tevens gegeven hoe de hoe\eelheid geadsorbeerd water

van den dampdriik afhangt.

De potentiaalfunctie van Lord Rayleigh en Prof. van der Waals.

Prof. van der Waals stelde mij nu ^oor, eens een proef te nemen

met de potentiaalfimctie waartoe Lord Rayleigh en hij in den loop

hunner studiën over kapillariteit gekomen zijn. Zij nemen aan dat

de potentiaal op een afstand / van een vlakken wand per gewichts-

eenheid geadsorbeerde stof bedraagt

k=—fe '"

waar ƒ een groote positieve constante en A een getal \an de orde

van den diameter van één molekuul is.

Dit voert tot de betrekking

of wel

:

RTLn- = - te

P 0/
RTln- = --fe

Po

Discussie dezer functie geeft een kromme, die ongeveer horizon-

taal begint, de bolle zijde naar onderen keert, dan een buigpnnt krijgt,

bij nog grootere / de holle zijde naar onderen wendt om dan ongeveer

horizontaal te gaan loopen. Dus juist wat de proeven opgeleverd

hebben. Van de relative waarden der coëfficiënten / en / hangt af

hoe groot het horizontale aanvangsstuk zijn zal. Men zou nog een

oogenblik kunnen twijfelen of de formule, voor een vlakken wand

afgeleid, wel voor de korrels van een poeder geldt. Zoolang echter

die korrels nog groot zijn vergeleken met de molekulaire afmetingen

wordt een fout gemaakt die niet van beteekenis is. En hoe fijn de

poeders van Dr. Day ook wezen mogen, de diameter der korrels is

nog steeds zeer groot vergeleken met de molekulaire dimensies.

/.v het mogelijk uit metinyen over oppervlakte-adsorptie de wijze,

ivaarop de potentiaalfunctie der molekulaire krachten van

den afstand afhangt, experimenteel te bepalen ?

Tenslotte nog een interessante vraag. Wij hebben gezien dat de

waterdampspanning p en de potentiaal der molekulaire krachten k
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(op een afstand / van (k'ii glaswand) met elkaar samenhangen vol-

gens de formule

Po

Indien de theorie van Prof. van der Waals werkelijk eene vol-

doende benadering is, dan is het dus mogelijk k te berekenen uit

de gemeten dampspanningen. Men krijgt zóó het verband tusschen

k en de geadsorbeerde gewichtshoeveelheid water /. Wat men zou

willen weten is de wijze waarop k van den afstand afhangt. Om
/ uit i te bei'ekeneii, moeten wij het totale opper\lak van het poeder

kennen. Dit nu is niet nauwkeurig te bepalen. Waar echter een

schatting voldoende is, kan men uitgaan van het aantal korrels per

mgr. welks bepaling op p. 231 beschreven is. Neemt men nu aan

dat de korrels even groote bollen zijn en kent men het specifiek

gewicht der vaste stoffen, dan kan men het opper\lak berekenen.

Op deze wijze werd gevonden voor het oppervlak van 1 gr.

kwartspoeder 3280 cm'

anorthietpoeder 3150 cm''

Zoo werden voor het verband tusschen potentiaal functie en afstand

de volgende cijfers gevonden {k uitgedrukt in cal. per mol. geadsor-

beerd waterl ^)

:

water-
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kwarts

400
cal.
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waler-messing 0.27 X^^^*" t'ni.

water-staal ü.61 X^^'^ >>

water-nikkel 0.99X10-6 „

water-bergkristal 0.0 tot 6.0 X 10-^ „

water-platina 0.0 „ 1.2X10-6 „

water-Jenaglas 0.3 „ 4.0X10-6 „

Dus wat de grootte-orde betreft een goede overeenstemming.

Verband met de dichtheid der vaste stof schijnt er niet te bestaan;

wel schijnt het of stoffen met veel atomen in het molekiuil een

grooteren radius bezitten.

Al behoeven nu de gevonden- resultaten misschien nog belangrijke

correctie door het feit dat het waterlaagje niet discontinu maar

continu (zij het ook met zéér dun o\'ergangslaagje) in den damp over-

gaat, en omdat de samendrukbaarheid van het vloeibare water ver-

waarloosd is, de resultaten schijnen mij interessant genoeg om er de

aandacht op te vestigen. Wellicht leidt een- op dit gebied meer be-

voegde de strenge theorie dan af; deze pas zal in staat stellen de

bovengestelde vraag afdoende te beantwoorden.

Die strenge theorie zal ook antwoord moeten geven op de vraag

hoe het maximum en minimum in de kromaie van Trouton samen-

hangen met het maximum en het minimum in de isotherm van van

DEK Waals en of het vermoeden juist is dat uit het maximum en

het minimum der TROUTON'sche kromme de ligging van het maximum
en het minimum der toestandsvergelijking bepaald kan worden.

De beteekenis dezer onderzoekingen over oppervlakte-adsorptie

voor het opzwelbaarheidsvraagstuk hoop ik in mijne dissertatie uit

een te zetten.

Sterrenkunde. — De Heer E. F. va\ de Sande Bakhuyzen biedt

eene mededeeling aan van den Heer N. Scheltema : „Astjv-

nomische plaatshepaling van Mekka en Djeddah uitgevoerd in

1910—11". 2e Gedeelte.

(^Mede aangeboden door den Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen).

4. Bepaling der geographische breedte van Djeddah en van Mekka.

Voortzetting.

Omtrent de beide voorgaande tabellen moet nog ojjgemerkt worden,

dat in de eerste waarnenaingsreeks te Djeddah sommige der voor

een kijkerstand opgegeven uitkomsten slechts op ééne instelling be-

rusten. Dit zijn: Nov. 23 Noordster K. R., Nov. 29 Noordster

K. L. en K. R. en Nov. 26 en Dec. 1 Zuidster K. L. en K. R.

In de eerste plaats zullen wij nu nagaan, wat uit eene vergelijking
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der uitkomsten in de verschillende standen af te leiden valt om-

trent de nauwkeurigheid onzer waarnemingen, zoover de toevallige

fouten betreft.

Zij de middelb. fout bij instelling en aflezing op eene ster m
,, ,, „ op het signaal . . . M

dan is:

m. f. \. gemidd. zenitpunl voor de 2 draden . . . . - M

(m. f.)' V. zenitsafst. n. 2 instell. in één kijkerstand - 7/^" -f - i¥'.
2 4

Wij mogen nu de midb. fout eener breedte (f gelijk stellen aan

die van den zenitsafstand, waaruit zij afgeleid is, en verkrijgen dus:

(m.f. V.
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Daaruit blijkt dat goed voldaan is aan do gelijkheid II -|- III = I,

lerwijl verdei' volgt :

11—III (+ 8".10)^ = 65.60 (+ 4'.44)^ = 19.69 (± 6".60)^ = 43.61.

I^aar deze uitkomsten kunnen nu de waarden van ?« en il/ onder-

ling vergeleken worden. Daar de signalen te Djeddali en Mekka van

verschillenden aard waren, mogen de beide waarden van M a priori

niet aan elkander gelijk aangenomen worden. De gevonden verschil-

len tusschen de m en M voor beide plaatsen zijn echter blijkbaar

niet reëel, en wij mogen alleen uit de algemeene uitkomsten besluiten

dat m en M van dezelfde orde van giootte zijn, alleen misschien,

wat ook a [)riori waarschijnlijk zou zijn, M iets grooter dan m.

Aan dit onderzoek knoopt zich nog de vraag vast, of het ook beter

zou zijn geweest in plaats van de individueele uitkomsten voor het

zenitpunt middehvaarden uit grootere tijdvakken te gebruiken, en,

al wordt nu in ons geval de waarde van het zenitpunt meestal

geëlimineerd, zoo wilde ik toch ook dit onderzoeken. Daartoe zijn

de waarnemingen ook nog herleid met het zenitpunt uit het geheele

tijdvak, w^aarin het instrument op één station bleef, afgeleid, en

daarna zijn weder de middelbare foutkwadraten 1 en 11 bepaald.

Daar de 3 laatste geïsoleerd liggende waarnemingsavonden te Djeddah

hierbij niet gebruikt zijn, werden ook nog de waarden van 1 en 11

naar de eerste berekeningswijze opnieuw afgeleid.

Zoo werd gevonden

:

Djeddah Mekka Samen
Met individueele zenitpunten

1 (+li".00r = 121.02 (+ 10".91)^ = 119.08 (+ 10 '.96)-^ = 120.06

11 (+ 10 .02)-^ = 100.45 (+ 8 .33)-^ = 69.40 (± 9 .22)' = 84.93

Met gemiddelde zenitpunten

I (i 9^99)^ = 99.88 (± ll".68f = 136.54 (+ 10".87)^ = 118.21

II (+8 .91)^ = 79.31 (+ 9.32)-^= 86.95 (+ 9.12)''= 83.13

Voor alle waarnemingen samen treedt dus geene verbetering in

en, al is dit wel het geval voor die te Djeddah, de waarde van

II blijft toch aanzienlijk grooter dan die welke voor III is gevon-

den, hetgeen aantoont dat ook bij gebruik van middelwaarden de

middelbare fout van het zenitpunt nog niet klein is geworden.

Wij beschouwen nu de waarden van IV en V welke, afgezien van de

invloeden van buigings- en deelfouten, gelijk moeten zijn aan - w^
8

Nu zullen die beide fouten nagenoeg geëlimineerd zijn in de - {'fx^Vz)

wegens den op weinig na gelijken zen itsafstand van noord- en zuidster,



242

ducli tot een aanzienlijk bedrag optreden in de - (r/ y—y^^), en, daar

op \ersclnllende avonden paren van verschillenden zenitsafstand waar-

genomen werden, moet ook de waarde van IV door dien invloed

vergroot zijn.

1

Wij vinden nn, ter vergelijking de waarden van -. III toevoegende,

Djeddah Mekha Samen

IV (+ 3".36r = 11.26 (+ 4".85)^ = 23.51 {± 4".14)^ = 17.15

V (+4 .14)^3=17.12 (+5.06)^ = 25.60 (±4.56)^ = 20,76

i III 14.00 24.86 (+ 4 .31)^ = 18.56
2

Wij zien dus dat de gevonden waarden van IV niet grooter,

docli zelfs iets kleiner zijn dan die \'an V, en dat beide nagenoeg

gelijk zijn aan -
. 111, waarop ook buiging en deelfouten invloed

z

moeten uitoefenen, en mogen daaruit besluiten dat beide invloeden

niet groot kunnen zijn.

Nu overgaande tot eene beschouwing der gemiddelde uitkomsten

in de verschillende standen, vergelijken wij eerst die bij kijker links

en rechts.

Noemende de correctie van het gebruikte zenitpunt A Z, dan is

Noordster K. L. L (f = — l\ Z
K. R. Lff = ^hZ cf^ — <f^=-^2LZ

Zuidster K. L. L (f
= -\- L Z

K. E. L<f=z — LZ ffj —(fj^= — 2LZ
Dus {<Pl - ^/ii^K.v-z) = + 2 A Z

Op deze wijze vindt men :

uit alle waarnemingen A /^= -j- l"-5 ± 1".2

uit die van 1911 alleen + 1 .0 ± 1 .4

waarvan de middelbare fouten afgeleid zijn uit de hierboven mede-

gedeelde uitkomsten. De waarde van A if is dus vrij klein en het

bedrag is nagenoeg gelijk aan de middelbare fout. Intusschen hebben

de 3 partieele uitkomsten, Djeddah 1910, Djeddah 1911 en Mekka
hetzelfde teeken. Ter verbetering van eenzijdige waarnemingen is de

waarde gebruikt uit 1911, Djeddah en Mekka samen, afgeleid -j- 1".0.

In de tweede plaats beschouwen Avij de verschillen tusschen de

uitkomsten uit Noord- en Zuidster. Op één avond in 1910 na, liggen

de zenitsafstanden der waargenomen sterren tusschen 10° en 45° en

is hun gemiddeld bedrag ongeveer 30°. De ff^— 7^^ bevatten dus
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systematische veideelingsfouten op een boog van 60°.

Wij vinden nu :

Djeddali 19J0 <f ^, -q^= -4^ V' .1 Gew. 5.5

1911 „ +5.6 „ 11

Mekka „ „ +0 .4 „ 8

Daaruit volgt voor

alle waarnem. samen -|- 3".O + 1".7

waarnem. v. 1911 _|_ 3 .4 + i 9

De verschillen zijn dns niet groot en, terwijl een kleine buigings-

invloed te verwaclnen w^as wegens den rechten vorm van den kijker,

getuigt het resiütaat gunstig voor de kleinheid der verdeelingsfouten.

Voor de herleiding der onvolledige waarnemingen is steeds, ook in

1910, naar de uitkomst voor 1911 gebrnikt

H'^A^-^/^) = + l".7il".0.

Zoo zijn ten slotte voor alle waarnemingsavonden waarden afgeleid

van è(<^A^+V^)- De daaruit gevormde middentallen, half gewicht

gevende aan de avonden waarop slechts één ster was waargenomen,
zijn aangenomen als einduitkomsten. Buitendien zijn nog middentallen

gevormd van de uitkomsten in de afzonderlijke standen en van de

afzonderlijke sterren, daarbij ook half gewicht toekennende aan onvol-

ledige waarnemingen.

Zoo is gevonden

:

Noordster

K.L. KR. Midd. K.L.

Djeddah
1° A\ 17"7 11' 5 15"1 13"0
"1° R. 23.3 19.2 20.9 15.7

Mekka
22"1 24"5 23"3 20"9

De beide eindi-esultaten voor Djeddah zijn dus

:

21° 29' 14".5 + 1".7

29 18 .5 + 1 .3

Beide verschillen onderling iets meer dan de som hunner middelbare

fouten. Splitst men de eerste reeks nog naar de beide waai*nemers,

zoo verkrijgt men :

SCHELTEMA 21° 29' 15"1

Saum 13.9

dus weinig verschillend.

Znidstpi'
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Ten slofte zijn beide reeksen naar liunne gewichten vereenigd en

onze eindresultaten zijn dan:

<l
Djkddah 21° 29 17 .0 ± 1 .0

q Mekka 21° 25' 23".1 + 1".5

5. Uitkomsten der tijdshepalingen

De tijdsbepalingen werden steeds veiriclit door de hoogte waar te

nemen van eene ster in het oosten en ^'an eene in het westen.

ledere ster werd waargenomen in de beide standen van het instrument

en wel zoo dat de doorgangstijd bepaald werd over de beide horizontale

draden bij oji veranderden kijkerstand. Voor het gemiddelde der beide

doorgangstijden werd dan de uurhoek bepaald naar de gewone formule

cos z — ün ff sin ö
cos t =

cos (f
cos o

waarbij dus voor de afleiding van den zenitsafstand het gemiddelde

zenitpunt voor beide draden te gebruiken was.

In 1910 Xov.— Deo. geschiedden de waarnemingen op den chro-

nometer van Cummins, terwijl in 1911 in de 2e helft van Januari

die van Dent in gebruik werd genomen. De gangen van Cummins

bleken zeer groot en onregelmatig te zijn geworden en na Dec. 1

bleef hij geheel stil staan ; later is gebleken dat de boventap van de

balans afgebroken was. Ik laat de mededeeling van de standen en

gangen voor die eerste periode achterwege. Zij moesten alleen ge-

bruikt worden voor de herleiding der breedtebepalingen en waren

daartoe voldoende nauwkeurig.

Omtrent de tijdsbepalingen in de 2e ])eriode laat ik hier eerst een

onderzoek volgen van de bereikte nauwkeurigheid, wat svstematische

en wat toevallige fouten beireft. De beide volgende tabellen bevatten

daartoe de 4 afzonderlijke uitkomsten op eiken avond verkregen.

Zooals uit deze tabellen blijkt, is er slechts ééne tijdsbepaling te

Mekka (Febr. 26 j die niet op eene oost- en eene west-ster berust, terwijl

op één anderen avond aldaar (Febr. 25) 2 oost- en 2 west-sterren

zijn waargenomen. Verder was op Febr. 14 (Mekka) en Febr. 21

(Djeddah) geen zenitpunt bepaald en werd dit aan aanliggende dagen

ontleend.

Vooreerst vergelijken wij jiu de uitkomsten in de beide kijker-

standen verkregen. Noemen wij de l)epaalde chronometerstanden L t,

de verbetering \'an het gebruikte zenitpunt weder L Z., dan is

:

Oost-ster L Z= 4- a
^~ ^

o
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West-ster L Z
2

waarin de factor a, wanneer L l in tijd-, L X 'm boogsecunden nit-

gedrnkt is, hier gemiddeld de waarde 13.8 lieeft.

Uit de waarnemingen volgt nn, de heide dagen, waarop het

UITKOMSTEN UIT DE TIJDSBEPALINGEN TE DJEDDAH.
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UITKOMSTEN UIT DE TIJDSBEPALINGEN TE MEKKA.
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als middelbare fout van het verschil op 1 avond + 0\63, dus van

het uiiddciiial uit 36 avonden + 0\10, gelijk aan hef gemiddelde

\ejschil zelf. De gevonden uitkomsten zijn echter bevredigend, daar

men er uit besluiten mag dat geen groote onbekende fouten in het

spel zijn geweest.

Wij mogen verder, afziende van eene systematische persoonlijke fout,

de middelbare fout van - (O + W) gelijk aan die van -(O—W)

stellen en verkrijgen dus als middelbare fout eener tijdsbepaling uit

eene oost- en eene westster + 0^32.

Bij iedere tijdsbepaling werden met den chronometer van Dent

ook de horloges \'an Leroy vergeleken. Intusscheu was Leroy

5180 = Marine Xo. 3 blijven stilstaan en op de reizen naar Mekka
werden nit \rees voor een mogelijk ongeval de eerste en tweede

maal slechts 2, de derde maal 3 horloges medegenomen. De voor-

zichtigheid gebood dit, al is het, nu alles steeds goed ging, zeker

jammer dat niet telkens alle horloges overgebracht zijn, Xatuurlijk

zullen, wegens de vergelijkingsfouten, de middelbare fouten van de

bepaalde standen der horloges iets grooter zijn dan in het geval van Dent.

De volgende tabellen bevatten voor Dent en voor de horloges de

bepaalde standen en de daaruit afgeleide dagelij ksclie gangen, de

beide eerste die volgens de waarnemingen te Djeddah^ de beide

volgende die volgens de waarnemingen te Mekka. Door een verzuim

was Leroy 4129 == Marine 77 op den morgen van 25 Februari niet

opgewonden.

Uit de in deze tabellen opgenomen dagelijksche gangen is duidelijk

zichtbaar dat de op slechts ééne ster berustende tijdsbepaling van

Febr. 26 te Mekka minder nauwkeurig is geweest. Hetzelfde blijkt

nog duidelijker voor die van Febr. 21 te Djeddah, ofschoon schijn-

baar op deze niets aan te merken valt.

Voor een nader onderzoek van de gangen onzer uurwerken zijn

die gebruikt welke gedurende het verblijf te Djeddah verkregen zijn.

Vooreerst vindt men als gemiddelden dagelijkschen gang gedurende

de 4 tijdvakken aldaar, het eerste aanvangende met Febr. 6

:

Dent M. 7 M. 77 M. 80 M. 81 M. 84

Febr. 6—12 +4-72 +2^6 -f 3*68 f 1^^85 —5^48 +0*03

18—22 +5.77 +J.84 +4.53 +0.53 —5.22 +0.02
Maart 2-8 +4.21 —0.05 +4.51 +1.64 —5.23 —0.13

19—23 +5.33 —0.69 +5.26 —0.15 —4.58 +0.29

In de tweede plaats zijn de toevallige gangatVijkingen onderzocht,

door de middelbare waarden te vormen van de verschillen tusschen

17
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912 1-3.
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twee opeenvolgende gangen, en eindelijk zijn nog de dagelijküclie

gangen tusselien Febr. 6 en Maart 23 zelve vergeleken met eene

middelwaarde voor dat geheele tijdvak en is ook de middclltare

waarde van de zoo gevonden afwijkingen afgeleid. Beide middelbare

waarden I en II zijn hieronder opgenomen.
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vraag ligt, lioe ver \an den reistijd verwijderde tijdsbepalingen nog

met vrucht kunnen gebruikt worden, zal dit voor de waarnemingen

in Januari zeker niet het geval zijn. Ten slotte zijn als eerste groep

waarnemingen alleen die van Febr. 6—12 gebruikt.

Bij de nu volgende mededeeling der uitkomsten volgens de afzonder-

lijke uurwerken zullen wij de horloges van Leroy met de nummers

aanduiden die zij bij de Xed. :\Iarine dragen.

a. ChronometeY Dent 2527.

Deze werd op alle reizen medegenomen en wij kunnen dus hier

beschikken o\er 4 groepen \an waarnemingen te Djeddah, elk 4

avonden omvattend en daartusschen 3 groepen te Mekka met resp.

3, 3 en 6 tijdsbepalingen. Daardoor geeft de bewerking der uit-

komsten door dezen chronometer verkregen het best gelegenheid

de verschillende methoden, die bij de afleiding van het lengteverschil

kunnen gevolgd worden, te vergelijken.

Die afleiding berust steeds daarop, dat direct bepaalde standen

der uurwerken voor de eene waarnemingsplaats vergeleken worden

met geïnterpoleerde standen voor de andere, hetzij die interpolatie

direct geschiedt, hetzij door middel van het voorstellen der standen

door formules, zoodanig dat in de formules voor beide stations alleen

de constante term verschillend aangenomen wordt.

Eene uitvoerige kritiek dezer rekenmethoden is indertijd gegeven

door W. Struve bij gelegenheid zijner bewerking van de tusschen

Pulkowa en Altona uitgevoerde chronometer-expedities ^). Hij kwam
daarbij tot de slotsom dat voor waarnemingen over eene vrij lange

tijdsruimte verdeeld, zooals in zijn geval, de voorstelling door ééne

algemeene formule, die dan een vrij groot aantal machten van den

tijd zou moeten bevatten, onpraktisch zijn zou. Intusschen is in ons

geval de zaak eenigszins anders. Het aantal reizen en de duur van

elke reis was veel geringer, en, daar onze tijdsbepalingen veel minder

nauwkeurig waren, was getracht deze minderwaardigheid te ver-

goeden door het telkens uitvoeren van meerdere tijdsbepalingen op

elk station.

Het scheen daarom voor ons moeilijk eene beslissing te nemen, of de

verschillende reizen elk voor zich zouden moeten bewerkt woi-den,

of dat het de voorkeur zou verdienen twee of drie samen te vatten,

en zoo is dan ten slotte zoowel het eene als het andere gedaan en

^) F. G. W. Struve. Expédition chronométriqUe entre Potilkova et Altona,

St.-Pétersbourg 1844 p. 117—128.
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worden in het volgende de uitkomsten medegedeeld vaji ccn aantal

verschillende bewerkingswijzen.

Als kleinste groep van te zamen bewerkte waarnemingen is steeds

genomen die welke veikregen waren bij één verblijf op het eene

station, vereenigd met die welke het voorgaande en liet volgende

verblijf op het andere station had opgeleverd. Eerst daarbij is eene

werkelijke interpolatie mogelijk en buitendien is er eene andere om-
standigheid die dit noodig maakt. De gang van een chronometer kan

onder een transport niet alleen toevallige storingen ondervinden,

maar ook heeft veeltijds eene gangwijziging, vertraging of versnel-

ling plaats, die gedurende de geheele reis aanhoudt en bij alle reizen

in hoofdzaak dezelfde is. Bij standberekening door extrapolatie uit de

waarnemingen op eene plaats zou men dus ook eene systematische

fout maken. Daarentegen is het gemakkelijk in te zien dat, bij stand-

berekening bijv. tijdens een verblijf te Mekka uit voorgaande en

volgende waarnemingen te Djeddah, de bedoelde fout geheel geëlimi-

neerd wordt voor een tijdstip daar juist midden lusschen in gelegen

en voor andere tijdstippen klein zal zijn.

In dit opzicht kan dus zulk eene waarnemingsgroep zuivere uit-

komsten opleveren. Daarentegen kan eene xoortgaande \ertraging of

versnelling van den gang er slechts op zeer onvoordeelige wijze uit

bepaald worden. Dit wordt duidelijk wanneer men de standen door

formules voorstelt ; eene voortgaande verandering in den gang doet

toch in de standen een term ontstaan, welke met het kwadraat van den

tijd toeneemt, en men ziet gemakkelijk dat zulk een term uit eene com-

binatie Djeddah—Mekka— Djeddah moeilijk te scheiden zal zijn van

eene fout in hei lengteverschil. Bewerkt men echter daarnevens ook

eene combinatie Mekka^Djeddah—Mekka, dan zal de invloed van

een 2e-machts-terni op het lengteverschil juist het tegengestelde teeken

hebben, en men zal dien invloed dus onschadelijk kunnen ujaken door

de combinaties van beide soorten te vormen en van hare uitkomsten

het midden te nemen. Zoo nadert men dus reeds eigenlijk tot het

berekenen eener kwadratische formule uit een langer tijdvak.

Ik ga nu over tot de mededeeling der numerische uitkomsten

langs verschillende wegen voor het lengteverschil door middel van

Dent 2527 verkregen.

Ie uitkomsten uit de enkele i'eizen.

Reizen naar Mekka. Tijdsbepalingen aldaar, \ergeleken met geïnter-

poleerde waarden tusschen de laatstvoorgaande en eerstvolgende tijds-

bepaling te Djeddah.
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1^ reis 2^' reis S'^ reis

-1-2'" + 2'" + 2'"

Febr. 14 37^35 Febr. 24 35=44 Mrt 11 34^75

„ 15 37.57 „ 25 35.65 „ 12 33.52

„ 16 36.60 „ 26 34.49 „ 14 34.55

~^^ „ 27 34.39 „ 15 33.77

34^99 „ 16 32.66

„ 17 32.55

33=63

Middental uit de 3 reizen + 2'" 35^26.

Reizen naar Djeddah {Me—Dj— Me). Evenzoo behandeld als de

reizen Dj—Me—DJ gaven zij de volgende uitkomsten :

1^ reis



N. SCHELTEMA ,,Astronomische plaatsbepaling van Mekka en Djeddah

uitgevoerd in 1910 -11". Plaat II

Fig. 1.

Waarnemingsstation te Djeddah.

a Mekkapoort.

c Medinapoort.

abc Gedeelte van den stadsmuur.

e Waarnemiiigsstation, Nederlandsch Consulaat.

Schaal in H. M.

;»p^^
^ ' » i </ ^

Fig. 2.

Waarnemingsstation te Mekka.

I Ka bah.

II Ingang der stad van Djeddah komende.

III Waarnemingsstation.

Schaal in H. M.
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-f ^(«-O \-^-{t-tor ^\-d{t-~t,y

gebruikt, waaruit de onbekenden steeds naar kleinste kwadraten

werden opgelost.

Vijf oplossingen werden uitgevoerd:

I door 2' maehts-formules

II door 3' maehts-formules

III door 2^ maehts-formules met aanl)rengen van verbeteringen

voor een supplementair verloop tijdens de reis.

IV. Als I, doch gevende aan de 6 waarnemingen der 3' reeks te

Mekka half gewicht.

V. Als III, doch gevende aan de 6 waarnemingen der 3 reeks te

Mekka half gewicht.

Het supplementaire verloop tijdens eene reis, dar bij de oplossingen

II [ en V gebruikt is, werd als volgt bepaald. Daar evenveel reizen

in beide richtingen gedaan werden, kon de o\'ermaat A van den gang

voor tijdvakken van t/i dagen tusschen de naaste tijdsbepalingen op

beide plaatsen, die dus de reizen omsloten, boven den gang in statio-

nairen toestand gemiddeld vrij \an het lengteverschil bepaald worden,

en daaruit volgde als supplementaire \erandering van den stand door

eene reis Ls = tji . A.

Voor hs werd gevonden, telkens de uitkomsten uit eene heen- en

terugreis samenvattend :

1^^- reis naar M. en terug gemiddeld -\- 2*22

Ode _J_ 1 ^4.

3cle _L 1 fiO

gemiddeld per reis -j- 1^79

correspondeerende met een grooteren positieven gang gedurende de reis.

De oplossingen IV en V werden uitgevoerd om aan het 3'''-' verblijf

te Mekka met 6 waarnemingsavonden tegenover het 1^^*^ en 2*^'^ met

3 of 4 avonden geen overmatig gewicht te ge\^en, aangezien er toch

voor elk verblijf systematische fouten overblijven. Febr. 26 werd bij

alle oplossingen uitgesloten. Zoo werd voor het lengteverschil gevonden:

I + 2"i 33*73 (± l«84j

Il 33.80 (rb 1.85)

III 33.92 (±1.58)

IV 34.23 (±1.73)

V 34.38 (± 1.47)

De middelbare fouten in haakjes hebben dezelfde beteekenis als

boven; bij de oplossingen IV en V hebben zij betrekking op waar-

nemingen met gewicht 1. Van al deze oplossingen is klaarblijkelijk de
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5de (e verkiezen ; de 4 andere uitkomsten heb ik echter tevens mede-

gedeeld, daar zij ons den invloed doen zien van wijzigingen in de

behandelingswijze der waarnemingen. Daarentegen laat ik onvermeld

de uitkomsten verkregen door telkens 2 op\olgende reizen naar

Mekka samen te behandelen. De zoo verkregen formules stellen de

waarnemingen niet beter voor dan de formules uit de 3 reizen samen

afgeleid.

De einduitkomst voor Dent 2527 zou ik als volgt willen afleiden.

De 3 reizen Dj.—Me.—Dj. 1'^ meth. + 2"^ 35^26

2'- meth. 34.72

Gemiddeld + 2^^ 34^99

De 2 reizen Me.—Dj.—Me. + 2 34.73

Gemiddeld + 2'" 34^86

Algemeene oplossing + 2 34.38

Aangenomen Einduitkomst -j- 2™ 34^62

( Wordt vervolgd).

Natuurkunde. — De • Heer H. Kamert.ingh Onnes biedt aan Med.

N". 128 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden :

H. Kamehlingh Onnes en C. A. Crommelin: ,,[.sothermen vtw,

éénatomige stofen en hunne binaire mengsels. XIIL De empirische

gereduceerde toestandsvergelijking van argon."

In een vorige mededeeling ^) is gewezen op de wenschelijkheid

om, uitgaande van de gemiddelde gereduceerde empirische toestands-

vergelijking voor een aantal normale stoffen, VIL 1. genaamd ^), tot

eene gemiddelde gereduceej'de empirische groepstoestandsvergelijking

voor de éénatomige stoffen te geraken.

Als eerste stap in die richting geven wij hier eene speciale gere-

duceerde empirische toestandsvergelijking voor argon, die de waar-

nemingen over den gas- en den damptoestand *) omvat en die wij

VIL A. 3. zullen noemen.

In ^'orige mededeelingen werden reeds dergelijke speciale verge-

lijkingen gepubliceerd, nl. die voor koolzuur') betrekking hebbende

op den gas-, damp- en vloeistoftoestand en die voor waterstof^),

welke alle waarnemingen omtrent den gastoestand omvat.

1) Zittingsverslag Febr. 1911. Goram. N». 120a.

2) Suppl. N". 19 pg. 18.

3) Arch. néerl. (2). G. 874. 1001, Comm. N". 74.

») Zittingsversl. Maart 1909, Gomm. N'\ 109a.
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De beteekenis, die zulke speciale vergelijkingen als rationeelc samen-

vattingen van alle ve'riclite waarnemingen hebben voor het uitvoeren

van allerlei tliermodynamische berekeningen aangaande de beschouwde
stof binnen hel beperkte gebied, waarvoor de vergelijking geldt,

maakt het wenschelijk eene zoo scherp mogelijke aansluiting aan

de waarnemingen te verkrijgen. Het kwam derhalve goed te pas,

dat, w^erd met het oog op het verband met andere onderzoekingen

over de toestandsvergelijking, de vorm VII. 1. gekozen, daardoor

voor het betrekkelijk kleine temperatuurgebied xan de waarnemingen

over argon toch eenzelfde aantal coëfïicienten in de vergelijking

beschikbaar werd, als geschikt gebleken is, om over het geheele

toestandsgebied eene vrij goede gemiddelde aansluiting van verschil-

lende stoffen onderling te verkrijgen.

In dezelfde mededeeling\), waarin de uitkomsten van de isotherm-

bepalingen van argon werden medegedeeld, publiceerden wij ook

reeds de eerste voorloopige waarden der individueele \iriaalcoëflicienten

-4.1 , J^A enz. van de vergelijking

- ^Ba ^Ca .Da ^ Ea ^ Fa

^.1 ^A ^1 ^.4 ^U

zooals deze, voor iedere isotherm afzonderlijk, onmiddellijk uit de

waarnemingen waren afgeleid.

De gereduceerde viriaalcoefficienten ^, ^ enz., die uit de viriaal-

coefücienten Ba , Ca enz. berekend woorden, zijn nu als functies

van de gereduceerde temperatuur t voorgesteld, wat neerkomt op de

berekening van de constanten in de vergelijkingen :

b b b 1 ')

»=M + '-, + 7 + 7; + ^|
'

•^ü c. c, I

Gr=C,t4-C3 + -^ + -+-
t f^ t* enz

(/)

Thans zijn dus de waarnemingen zoowel naar de temperaturen

als naar de dichtheden vereffend.

1) Zitlingsversl. Oct. 1910, Gomm. N". 118& en G. A. Grommeltn, Proefschrift,

Leiden, 1910.

~) Zitlingsversl. Juni 1901, Gomm. N'. 71 en Arch. néerl. (2) 6. 874 1901, Gomm.
N*^. 74. Zooals men ziel^ is aan de aldaar opgegeven formules een 5*^^ term toe-

gevoegd (zie Suppl. NO. 19).

Voor de formules, die het verband aangeven tusschen Ba en >5, Ca en (i enz.

zie men de eerslgeciteerde mededeeling. In deze verhandeling zal voornamelijk gewerkt

worden met de gereduceerde viriaal-coeliicienten, waarvan het gebruik voor de

vereffening de voorkeur verdient.
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De loop dezer berekeningen moge hier in korte trekken worden

weergegeven.

Daar in ons geval de eindtermen van het polynoom pvA = Aa +
_j

— _]_ enz. slechts geringen invloed uitoefenen, en dus alleen maar

bij benadering nit de waarnemingen kunnen worden berekend, was

het aan te bevelen met de vereffening van deze termen te beginnen.

De vrij groote wijzigingen, die de coëfficiënten van deze termen

in den regel zullen ondergaan, zullen slechts geringen invloed op de

begincoefficienten uitoefenen, terwijl daarentegen geringe wijzigingen

van de begincoefficienten ten gevolge der vereffening aanmerkelijke

wijzigingen van de coëfficiënten der eindtermen zullen medebrengen,

en dus de vereffening van die eindeoefficienten nog bezwaarlijker zouden

maken dan zij bij geringe dichtheden in den regel reeds is.

Voor argon konden de coëfficiënten ^ en !^ buiten beschouwing blijven,

omdat deze aan YII. 1. ^} zijn ontleend en derhalve reeds \'ereffend

zijn. Wij vingen dus onze berekeningen aan met de vereffening van

den coëfficiënt I>, welke vereifening op eenigszins willekeurige wijze

moest geschieden, zooals een blik op de vroeger ') gepubliceerde

waarden van Da al dadelijk leert. Een gedeelte dezer Djl's was

aan VII. 1 . ontleend. De \'Oor de lagere temperaturen berekende Da 's,

wier waarden sterk slingeren, werden nu tot ééne normaalplaats

vereenigd, terwijl anderzijds voor i = 6 de Da waarde aan YII. 1

.

werd aangesloten. Op deze wijze werden de Da of I> waarden

gra[)hi?ch vereffend, terwijl vervolgens de afwijkingen van de aldus

vereffende waarden van YII. 1. door eene lineaire vergelijking

(waarin

^"^1 = ^l.^ — bl.VII.I.

^^•2 = ^i.a - >>2.VII.')

als functies van de gereduceerde temperatuur werden voorgesteld.

Aldus werden bi.„ en i>2.r, berekend, terwijl b.3,j, b^.,, en b5.„ aan YII.1.

werden ontleend.

De op deze wijze verkregen vereffende I> waarden werden ^ervol-

gens in de eerste plaats gebruikt om, na in Da waarden te zijn

omgezet, de voor eene zoo goed mogelijk aan de waarnemingen aan-

sluitende voorstelling noodige correcties aan de Ba en Ca waarden

aan te brengen.

Dit geschied zijnde konden wij tot de eigenlijke vereffening \an

') Suppl. N^. 19 (Mei 1908;.

~) Zillingsversl. Oct. 1910, Comm. No. USb.



259

Ba eii Ca , of liex er gezegd vjiii ^ en Ci volgens de formules (l)

overgaan, waarbij voor deze coëfficiënten waarden ge\onden werden,

die, zooals men uit het vervolg kan zien, \ooral wal de '^ betreft,

niet al te zeer van die van VII. 1. bleken af te wijken, terwijl ook

de toetsing van de zoo verkregen gereduceerde toestandsvci-gelijking

van argon, VII. A. 3. alleszins bevredigende uitkomsten opleverde. De
resultaten van al deze berekeningen, nl. de coëfficiënten l\, b,, ^\, b,,

i\, Cj,C2 enz. der vergelijking VII. A. 3., de daaruit berekende viriaal-

coefficienten en tenslotte de toetsing van VII. A. 3. aan de waar-

nemingen vindt men in de hier volgende tabellen samengevat.

De in deze tabellen cursief gedrukte getallen zijn degene, die aan

VII 1. ontleend zijn

TABEL I. Coëfficiënten der vergelijking VIII. A. 3.
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TABEL lil. Toets der vergelijking Vil. A. 3.

^A
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De bijgevoegde figuren stellen voor de geieduceerde viriaalcoefli-

('ienten 53 en ^ als Iniictie van de gereduceerde teniperatnur t, binnen

het waarneiniiigsgebicd van argon, dus van t = "2, tot t = 0.8. De

krommen door de cirkeltjes hebben betrekking op de speciale ver-

gelijking voor argon VII. A. 3., die door de driehoekjes op de ge-

middelde gereduceerde toestandsvergelijking VII. 1. en die door de

vierkantjes op de speciale vergelijking van koolzuur V. S. 1.^)

Met het maken van gevolgtrekkingen uit de vergelijking van

VII. A. 3. met toestandsvergelijkingen van andere stoffen, die in onze

graphische voorstellingen zijn neergelegd omtrent de onderlinge wer-

king der moleculen, wanneer zij in eikaars nabijheid komen, moeten

wij vooralsnog voorzichtig zijn, aangezien het nu bewerkte waar-

nemingsmateriaal nog slechts beperkt is. Wat ^ betreft doet zich

vooral het gemis aan gegevens bij kleine waarden van f gevoelen/)

wat (S en ook wat een speciale toestandsvergelijking van argon in

't algemeen aangaat, het gemis aan waarnemingen aan den kant der

groote dichtheden. De opstelling der vergelijking VII. A. 3. kan dan

ook slechts als een allereerste schrede tot het opstellen van de

empirische toestandsvergelijking van argon beschouwd worden.

+kOO
eayo]i.m.Jt.3. Bi.Vi.Y.j.1. Aïn.i

1,0: i,jc i,so ijo i.p: 1,53 \,^o \}o 1,1! 1,13 1,00 0,90 040

1) Aich. Neérl. (2), 6, p 874, 1901. Comm N*^. 74.

-) Omtrent eene experimenleele bepaling van deze hopen wij weldra eene mede-

deeling te doeo.
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verscliilleiule stoffen zich, wat de at'\vijkiii<>en betreft, rongscliikken

volgens den meer of minder samengestelden bouw van het molecuul.

De kromme voor VII. 1. toch wordt in het gefeekende gebied van

gereduceerde temperaturen hoofdzakelijk bepaald door isopentaan en

ether, stoffen met zeer samengestelde molekulen, op deze volgen in

de aangegeven rangorde koolzuur, met een ongetwijfeld minder

samengesteld molekuul en ten slotte argon. Het ligt voor de hand,

de verklaring daarvoor, evenals voor de afwijkingen die in eene

vorige mededeeling ^) op den voorgrond traden, te zoeken in eene

reeële of schijnbare compressibiliteit van geringer bedrag al naarmate

de molekulen minder samengesteld van vorm of bouw zijn, of in

eene, met deze omstiindigheid wederom in verband staande, eigen-

aardigheid van het aantrekkingspotentiaal.

xlangaande de uitkomsten van berekeningen van verschillende

thermodynamische grootheden, die uit de nu medegedeelde vergelij-

king binnen het beperkte gebied, waar zij geldt berekend kunnen

worden, hopen wij weldra mededeelingen te doen.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Med.

n°. 129^^ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden. H.

Kamerlixgh Onnes en Bengt Beckman : „Het HaUejfect en de

verandering van den galvanhichen lueerstand der metalen in

liet magnetische veld bij het kookpunt van waterstof en de

temperaturen daar beneden" I.

Inleiding. Het groote belang van de kennis van het Halleifecten

van de verandering van den \veerstand in het magnetische veld \oor

de theorie van de galvanische geleiding maakt het reeds lang ge-

wenscht het vroeger te Leiden ondernomen onderzoek dier verschijn-

selen bij lage temperaturen, waarbij van Everdingen tot de terape-

ratunr van vdoeibare hicht was gekomen *), tot de veel lagere tempe-

raturen uit te breiden waarover men daar vrijelijk beschikte sinds de

1) Zitlingsverslag. Juni 191L Comm. N*^. 121è.

2) De uitkomsten van de onderzoekingen betreffende het bismut (en antimonium)

waarop betrekking hadden de dissertatiën van Lebret (Leiden 1895) en van Ever-

dingen (Leiden 1897) en de Mededeelingen No. 19, 26, 37, 40, 53, 58, 61, werden

bevestigd door Blake Ann. d. Physik. 28, 449, 1909 en Lowntds Ann. d Physik.

9, 677, 1902. Lownds breidde o. a. het onderzoek van uit bisrautkristallen in ver-

schillende richtingen gesneden staatjes voor eene richting uit tot de temperatuur

van vloeibare lucht en vond daarbij, dat de Hallcoefficient bij het plaatsen van

de kristallografische as loodrecht op het veld voor hoogere temperaturen negatief

is en bij lagere temperaturen door nul heen gaat en positief wordt.

18

Verslagen der Afdeeling Natnurk. Dl. XXL A». 1912/13.
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methoden om nit\oei'ige reeksen van nauwkeurige waarnemingen

met vloeibare waterstof te verrichten er zijn uitgewerkt. Het vraag-

stuk werd echter door andere, die geen uitstel leden op den achter-

grond gedrongen, totdat door het vinden van het verdwijnen vanden

weerstand van kwik in \loeibaar helium de studie van de genoemde

en daaraan verwante \erschijnselen in \'erschillende metalen bij de

allerlaagste temperaturen voor de verdere uitwerking der electronen-

theorie onmisbaar bleek. Wij hebben het onderzoek van deze ver-

schijnselen bij waterstoftemperaturen daarom sedert eenigen tijd in

verschillende richtingen ter hand genomen. Terwijl wij ons voorstellen

dit systematisch voort te zetten en zoo mogelijk ook omtrent de

belangrijkste vragen eenige metingen bij de met \loeibaar helium

te verkrijgen temperaturen te verrichten, deelen wij in het volgende

reeds eenige resultaten mede, die op zich zelf van belang mogen

worden geacht.

Ons onderzoek is door een van ons, B. Beckman, met hetzelfde

materiaal uitgebreid tot de temperaturen, die met vloeibaar ethyleen,

vloeibare zuurstof en vloeibare stikstof te verkrijgen zijn. Hierover

zal eene latere mededeeling handelen.

Gaarne betuigen wij hier onzen vriendelijken dank aan Mevrouw

A. Beckman \oor hare hulp bij de metingen.

I. Bismuth.

§ 2. Weerstandsverandering van een draad van electrohjtisch hismuth.

Het onderzoek werd verricht met een draad van electrolytisch bismuth

\an Hartmann en Braün van 0,3 mm. diameter geheel gelijk aan die

met welke Kamerlingh Onnes en Clay de verandering met den

weerstand hebben bepaald (Med. N". 99). Toegepast werd de methode

van de overgrijpende nevensluiting. Bij de gewone temperatuur en

bij liet kookpunt \ an waterstof was de hoofdstroom 4 milliampère,

bij — 259° C echter moest zij wegens den invloed van verwarming op

den weerstand tot 0,2 a 0,1 milliampère verkleind worden. In de

volgende tabel is iü' de waarde van den weerstand in ohm in een

magneetveld H, wj die van den weerstand zonder veld en w^ die

van den weerstar/d zonder seld bij 0° C.

Opmerkelijk is het dat het door Blake waargenomen maximum
in de isopede niet gevonden wordt. Uit de boven aangekondigde

mededeeling omtrent de weerstandsverandering in het magnetische

veld bij de temperatuin- van vloeibare lucht, zal blijken, dat de

bismuthdraden van Blake die het maximum vertoonden, een geringere

verandering van den weerstand dan de onze gaven en dus waar-



265

TABEL I.

Weerstand van Bi^j als functie van temperatuur en veldsterkte.
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Onze notaties zijn in aanslniting aan bovengenoemd supplement

gekozen.

Wij noemen dus e de spanning aan de HALL-electroden, / den

lioofdstroom, d de dikte van het plaatje. De constante van Hall,

/i woi-dt bepaald dooi-

de?

R=
HJ'

verder is als wij den weerstand van de secundaire stroombaan buiten het

plaatje Rs^ den weerstand van de shunt voor de compensatie gelei-

ding r, een constante, die door den differentiaalgalvanometer bepaald

wordt, q, Rj den weerstand noemen, die met

1 _ 1 / 1 1

Rd~~'2[R2'^RB.

bepaald w^ordt uit Ra en Rb d.w.z. de uit de weerstanden van den

compensatieketen met omkeering van den hoofdstroom verkregen

grootheden, die telkens voor een van beide standen A of B van den

het veld omwisselenden commutator gelden,

Rs
R rdq

HRj
van denBehalve de HALLConstante werd ook de verandering

weerstand gemeten.

De bismuthplaatjes, die bij de gewone temperatuur geen dissymelrie

vertoonden, deden dit duidelijk en soms zeer sterk bij waterstoftem-
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peratiiren, zoodat Ra en Rb aanmerkelijk verschilden. Naast de ge-

middelde HALL-constante R is in de volgende tabellen ook de diib-

c
co
>

c
ou
Jj

<

<

ala -

^
^

Q
X
CM

E

(5
X
CM

5:

X
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X

X
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hele dissymetrie opgegeven, voor de berekening waarvan wij alweder

verwijzen op het zooeven genoemd Hoofdstuk 1 van Comm.

Suppl. no. 2.

De stroomsterkte in den hoofdstroom was 1 = 0.15 amp. Als gal-

vanometer diende een Wiedemann. Het bad van vloeibaar gas in het

magneetveld werd verkregen in een verzilverd vacuumglas zooals in

Med. no. 114.

^ 4. Uitkomsten der metingen.

Met Bipi, Bi,,ii, Bi,aii worden aangegeven drie plaatjes van 10

mm. diameter uit hetzelfde electrolytische bismuth van Hartmann en

Braun vervaardigd. Bi^i werd uit een staafje in een stalen vorm

geperst. Bij de vervaardiging van BipU en Bi^aii werd eerst het

bismuth in een agaatmortier tijngewreven, waarna het in denzelfden

vorm die voor Bi^i diende werd geperst. Bij de vervaardiging van

Bini, die overigens geheel als die Bi^i en Bi^u geschiedde, had het

fijnwrijven plaats in een koolznuratmosfeer.

De vermeerdering van den weerstand waterstof is bij Bi^i bijna

dezelfde als bij de bismuthdraad Bidi- De vermeerdering in het

magnetische veld is voor het plaatje minder dan voor den draad Bidi

plaatje draad

W' W'
voor H= 11090 bij T=: 20.3 ^ = ^^-^ ^ = ^^

Zoowel de negatieve temperatu ui coëfficiënt van iv als de geringe

vermeerdering van den weerstand in het veld bij Bi^ji wijzen op

bijmengselen.

TABEL IV.

HALL-constante, dissymetrie en weerstands-
verandering van Bip^.
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Dit plaatje fi/'^ju werd alleen hij watei'stofteniperatiiur gemeten. Wij

deelen den nil komst reeds mede omdat R hier met H als in Bi^,/

aangroeit en tot een grenswaarde nadert, ongeveer 100, de hoogste

tot nog toe waargenomen Ilalleoëfficient i)ij bismntli.

Alle door ons waargenomen coëfticienten l)ij bisn)ntli plaatjes zijn

negatief. De werkingen, die tot positieve coëfficiënten aanleiding geven

hebben slechts in enkele standen van de kristalas plaats en worden

(daar alle standen door elkaar voorkomen) bedekt door die, welke

tot negatieve coëfficiënten voeren.

//. Andere metalen.

§ 5. Methode van iimarneming. Deze was geheel dezelfde als bij

bismuth. Voor de waarneming van het HallefFect diende een diffe-

rentiaal galvanometer van Thomson. De contacten waren nu niet

met Wood metaal gesoldeerd doch op de gewone wijze.

§ 6. HaUejfect bij goud. Het plaatje Au^j was van dnkatengoud

vervaardigd, dat werd opgelost in koningswater, neergeslagen met

SOj, gesmolten in een porceleinen kroes en gewalst tnsschen stalen

rollen. Het werd onder en na deze laatste bewerking met verschil-

lende znren afgebeten. Uit de afname van den weerstand zonder

veld met de temperatnur (zie Tabel) volgt dat dit plaatje van zuiverder

goud was dan de draad Au^ van Med. N". 99 die ii^x=:2o^^'^T^i:3^^^>^^^-

gaf en 0,03 "/^ bijmengsel bevatte.

d was 0,10i mm., /ongeveer J.2 Ampère, 7?^=: 0,6 tot 0,7 Ohm
Gevonden werd :

TABEL V.

HALL-effect bij goud Au.j.
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§ 7. Halkfect bij zilver. Het plaatje Ayjd werd \'ervaai'digd van

zilver dat wij aan de vriendelijkheid van 's Rijksmuntmeester Dr. C.

HoiTSEMA te danken hebben. Het zilver bleek nagenoeg hetzelfde

(vergelijk wt in Tabel) als dat van draad Agi van Meded. N". 99

met 0,18 7; bijmengsel waar i0j^Jwj^^^.^=O,00^^,d— (),0^ii mm.

Gevonden werd

:
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TABEL VIII.

HALL-coëfficient bij palladium Pd...
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TABEL IX.

HALL-coëfficient R bij de waterstoftemperaturen.
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boiiiidcrdc gegoveii.s Ie \ ciki-ij<2;oii. Wal gevoii(ieii wonihij 10 a 1 1000

Gaiiss is omgerekend op 10 Kiloganss in de volgende label

vereen igd.

TABEL XI

Weerstandsverandering in het
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Hier is dus

i2J= 20.3

-Rr=29o

Rl = 14.5

=r 0.985.

0.955.
i2r=290

De waarnemingen wijzen er op dat de HALL-coefficient tot aan de

waterstoftemperaturen en in het gebied der waterstoftemperaturen zelve

wederom eene kleine vermindering ondergaat. Beide veranderingen

zijn echter zoo klein, dat zij de grens van de waarschijnlijke fout

niet overschrijden.

Naschrift.

in. Bismuthkristallen.

§ 13. Ball-ejrect in bismuthkristallen. Met verschillende der metingen

betreifende de in verschillende richting uit een kristal gesneden

staafjes waarvan indertijd de metingen van van Everdingen verricht

werden, zijn wij niet gelukkig geweest. Wij hadden daarom gemeend

de mededeeling onzer uitkomsten uit te stellen tot een volledig stel

van verschillende richtingen \'erkregen was. Juist bij het ter perse

gaan onzer Mededeeling bereikt ons echter de belangrijke Mededeeling

van J. Becquerel in de Comptes Rendus van 24 Juni 1912, zoodat

wij thans nog de uitkomst mededeelen, die wij omtrent het door

LowNDS behandeld geval reeds verkregen hadden. Zij is vervat in

de volgende Tabel.
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negatieve R het ü,eval. Misschien hebben op deze verander! n<'on

kleine bijmengselen een groolen invloed. Het zou dus voorbarig zijn

uit de door ons gemeten R bij waterstof, die niet grooter is, dan

die door Lownd's in vloeibare lucht in eene richting gevonden, af

te leiden, dat tusschen de laatste temperatuur en die van vloeibare

waterstof geen verandering van belang meer plaats heeft. (Het bismuth-

plaatje van Lownd's^ moet volgens de w^eerstandsmetingen vrijer van

bijmengselen dan het onze geweest zijn).

Natunrknnde. — De Heer Kamerlingu Onnes biedt aan Mededee-

ling n". 129'^ uit het Natuurkundig laboratorium te Leiden.

H. Kamerlingh Onnes en E. Oosterhuis : ,, Magnetische onder-

zoeJcingen VI. Over paramagnetlsme bij lage temperaturen'.

§ 1. Inleiding. Bij de voortzetting der proeven, over welke Mede-

deeling n°. 122^ en 124^ van Kamerlingh Onnes en Perrier handel-

den, werd wederom de aantrekking van een langen cyünder \an

de te onderzoeken stof in een niet homogeen veld gemeten. In

de ge\'allen, waarin wij niet het tegendeel vermelden, was de te

onderzoeken stof als üjn poeder in een glazen buisje, evenals bij het

aangehaalde onderzoek, gebracht. Thans werd echter, zooals bij de

vorige proeven nog slechts een enkele maal geschiedde, steeds tot

elimineering van den invloed van het glas het buisje dubbel zoo

lang genomen als het met de stof gevulde deel, zoodat het verlengd

was met een ledige ruimte gelijk aan die welke met de stof gevuld

was ; liet luchtledige deel was daarbij van het met de stof gevulde

door een propje wratten gescheiden, hetwelk bij de proeven ongeveer

in het midden van het veld van onzen electromagneet van Weiss

w^erd ingesteld. De aantrekkende kracht werd thans door de zwaarte-

kracht geëquilibreerd. In plaats van het door de aantrekking in

het veld naar beneden getrokken buisje electromagnetisch op te

heffen, w^erd het door de aantrekking omhooggetrokken buisje met

behulp van gewichten neergedrukt. Wij komen op de gewijzigde

inrichting van den toestd, die veroorloofde zonder veel verhindering

veel grooter krachten te meten, nader terug, wanneer eerst de

inrichting, die bij de vorige proeven diende, uitvoeriger beschreven

zal zijn.

^ 2. Wafervrij ferro-sulfaat. In Med. no. 124a. werd reeds ver-

meld, dat het plan bestond deze stof bij de temperaturen, die met

vloeibare stikstof te verkrijgen zijn, te onderzoeken, om nader de

temperatuur op te sporen, bij welke / zijn maximumwaarde aanneemt,
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die blijkens de toen veri-iclite proeven tnssclien 143^ K. en 20^ K.

moest liggen. Wij hebben in de eerste plaats dit onderzoek verricht

en daarbij de metingen bij de andere femperatn ren herhaald. Bijzon-

dere zorg werd besteed aan het drogen van het zont, dat daartoe

eenigen tijd op 280" C in vaeuo verhit werd.

Gevonden werd

:

TABEL I

Watervrij ferrosulfaat I.
'

T



vernieerderiiig van x floor boter diogen, slechts een \)acii' ijroceiilen

bij de gewone tenipemluur l)ediiiagt, kbnit zij tot 5()7o ^\] 20° K.

Dat werkelijk in deze richting de verklaring der verschillen tusschen

de in November 19J1 en thans opgegeven getalwaarden gezocht moet

worden, bleek nit eene proef, waarbij opzettelijk het watergehalte

van het fei'rosulfaat iets vergroot werd en waarschijnlijk tot een

bedrag iets grooter dan dat bij ferrosulfaat II (gelijk wij dat van

Kamer],ingh ON^ES en Perrier zullen noemen) was geworden.

Voor dit niet geheel watervrije ferrosulfaat III werd gevonden:

(zie tabel II, p. 276j.

§ 3, AfirijJcingen van de loet van Curie. In de \orige mededeelingen

werd beproefd in plaats van de wet van Curie, die ook blijkens

Tabel I voor watervrij ferros^ilfaat niet geldt, eene andere te stellen,

die empirisch de Aerandering \an / met de temperatuur voorstelt

en als zoodanig gegeven yy^ T =^ const. welke inderdaad de verschil-

lende toen beschouwde waarnemingen voorstelt. Door, naar aanleiding

van verschijnselen bij ferrisulfaat, die doen denken aan het daarin

ontstaan van ferromagnetisme bij lage temperatuur, x~^ als functie

der temperatuur uit te zetten bleek het ons, dat de ook door Weiss

en FoËx^) gebruikte vorm '/XT-{-L')^ C' , met positieve A' en C'

op de proef diende te worden gesteld. Bij het voorstellen van de

door Kamerlingh On^es en Perrier en de door ons tot nog toe

waargenomen afwijkingen van de wet van Curie bij de lage tempe-

raturen bleek deze formule inderdaad daarvoor geschikt, zoolang men

boven — 208° C. blijft, gelijk wij voor verschillende gevallen in ^ 7

nader zullen toelichten. Het verschil van / c^'ï' functie vaii de terape-

1) Tot lie formule x^T-\- lJ) = C" kwamen wij door, uitgaande van de voor-

stelling der overeenstemmende toestanden bij para- en ferromaguetische stoffen,

naar de absolute temperatuur van het mogelijk CüRiE-punt, met behulp van de

waarnemijig in het vermoedelijk gebied van het „magnetisme sollicilé", te zoeken.

Wij vonden toen negatief, hetgeen ons aan het inverse veld deed denken,

waarmede Vuigt eigenaardigheden van het ZEEMAN-effect bij de zouten der zeld-

zame aarden heeft verklaard. Eerst nadat wij met dit diamagnetisch moleculaire

veld de afwijkingen van de wet van Curie bij de paramagnetische stoffen bij lage

temperaturen hadden voorgesteld, viel onze aandacht er op, dat Weiss en FoËx

op deze \vijze het gedrag van het -, -ijzer en van de nikkelijzeralliages boven het

GuRiE-punt hadden uitgedrukt. Weiss en Foëx stellen in het licht, dat er principieel

niets tegen is om aan te nemen, dat het moleculaire veld van Weiss ook wel met

het tegengestelde teeken kan optreden. Dat wij uitgaande van geheel andere stoffen

en van omstandigheden, waar de voor het para- en ferromagnetisme beslissende

grootheid — zooveel grooter is dan bij Weiss en Foëx tot dezelfde voorstelling

komen als zij, pleit zeker wel voor de aannemelijkheid er van.
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ratuiir l)ij ferrosiilfaat van verschillend watergelialle kan dan tevens

worden uitgedrukt door een Nerschillende waarde van A'. Ook
beneden het maximum blijft voor x~^ een lineaire vorm althans in

eerste benadering gelden, nu is echter de constante, die in plaats

van die van Curie treedt, C" , negatief te stellen en krijgt ook die,

welke in plaats voor A' komt, A" wederom eene negatieve waarde.

In tig. 1 zijn de uitkomsten voor ferrosulfaat I, Il en 111 voorgesteld.

Voor verschillende watergehalten blijken de C' en C" nagenoeg gelijk

nsoo

500

icm^.

de A' (31*^ voor ferrosulfaat I) en A" te verschillen en met het

watergehalte in grootte toe te nemen (zie figuur). Het verschil der

waarden van de C' zoowel als van de C" voor verschillend

watergehalte is zoo gering, dat het ongeveer samenvalt met de grens

van nauwkeurigheid der waarneming. De temperatuur bij welke / een

maximum bereikt, wordt op grond van deze voorstelling aangegeven
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door het snijpunt van de beide lijnen, die voor de eerste soort van

gestoorden i)araniagnetiselien toesland (normaal zullen wij dien noemen
voor welke de wet \an Curie geldt) met de constanten C' en A',

en die voor de tweede soort van gestoorden paramagnetischen toe-

stand, met de constanten C" en A". Ook de temperatuur van het

maximuui verandert dus met het watergehalte. Zij ligt even boven het

kookpunt van waterstof, zoodat eene nieuwe inrichting der proef

noodig is om de juistheid van deze gevolgtrekking op de proef te

stellen en daarmede tevens uit te maken of de boven gegeven vorm

tot aan de temperatuur van het maximum geldt. Voor hare juistheid

zou spreken, dat bij het afkoelen van ferrosulfaat l tot 20° K. een

voortdurend toenemen van /, tot deze om de gemiddelde eindwaarde

ging schommelen, werd opgemerkt, bij het afkoelen van ferrosulfaat

III echter duidelijk het overschrijden van een maximum ''kort

voor het bereiken van de temperatuur van het bad, geheel zooals

dat volgens de liguur te verwachten is.

§ 4. Watervr/j /errisal/aat — tot — 208° C. Het lag \'Oor de

hand naast het ferrosulfaat ook het watervrije ferrisulfaat te onder-

zoeken om een mogelij ken invloed van de valentie van het ijzeratoom

na te gaan en te zien of ook bij ferrisulfaat een maximum van x

optreedt. Gevonden werd tot en met de met vloeibare stikstof te bereiken

temperaturen een volkomen regelmatig gedrag overeenkomende met

wat wij de eerste soort van storing van den paramagnetischen

toestand genoemd hebben. Gevonden werd

:
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Opmerkelijk is dat L' voor watervrij ferro- en ferrisnlfaat dezelfde is.

Wat het o-edrag van ferrisnlfaat bij de waterstoftemperatiiren betreft

verwijzen wij naar § 8.

§ 5. Mnngaanchlonde. Gebruikt werd zooveel mogelijk van

water bevrijd mangaanchloride ; volkomen watervrij kon het niet

gemaakt worden. Boven —208° C. volgt het geheel de wet van Curie,

zooals blijkt uit de volgende Tabel, waarin ook de waarden voor de

waterstof temperaturen zijn opgegeven, voor welke die wet niet

meer geldt.

TABEL IV.

Mangaanchlorid
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volgende vrij aanzien 1 ij ke waarde \an de a van Langkvin hij de/e

lage temperatiinr is dit resuJtaat Noor diens theorie, volgens welke

de verzadigingsverschijnselen hier nog buiten de grens der nauwkeu-

righeid vallen, van belang.

§ 7. Ocerzicld van de afwljkiu(jen can de luet vun Clrie. Wij

voegen hierbij de voorstelling der proeven van K\merlingh Onnks

en Pekrier (zie Med. N". 122^) over dysprosiuuioxvde door de formule

yXT-\-L')=C'

TABEL VI.

Dysprosiumoxyde
voorstelling door /{T ^ ^') = C'
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Het mangaaiu'liloridc is lot —208° C. en misscliien lager normaal.

Voor waterslofreniperaturen \ertoont li£t eene afwijking, die in eerste

benadering kon worden voorgesteld door /(7'4- ^') =^ C", of m. a. w.

de storing is voor dit gebied eene van de eerste soort. Geheel op

dezelfde wijze gedraagt zich het gekristalliseerde ferrosnlfaat (zie

Mcded. NM22').

Het watervrije ferrosnltaat I en ook het niet geheel watervrije

(zie § 3) vertoont tot —208° C. en waarschijnlijk tot ongeveer —250° C.

de storino- van de eerste soort, bij waterstoftemperatiiren \'ertoont

het eene storing van de tweede soort (A" en C" beide negatief).

Het watervrije ferrisalfaat vertoont bij de lage temperaturen tot

208° C. dezelfde storing van de eerste soort als watervi-ij ferro-

snlfaat. Bij waterstofteniperatnren vertoont het de afwijkingen over

welke de volgende § handelt.

§ 8. Ferrisulfaat hij loatei'stoftemperaturen. Hier werd voor het

eerst bij onze waarnemingen eene afhankelijkheid van de suscepti-

biliteit van het magnetisch veld geconstateerd, welke doet denken

aan het ontstaan van lerroraagnetisme in deze bij gewone tempera-

turen parainagnetisclie stof. Wij moeien ons thans bepalen tot deze

algemeene niededeeling. Gegevens omtrent de magnetisatie als functie

van het veld bij verschillende temperaturen kunnen niet onmiddellijk

uit de kracht uitgeoefend op een in een niet homogeen \'eld aange-

ti-okken langen cylinder worden berekend, zoolang de / een nog

onbekende functie van H is. Het onderzoek is daarom in de eerste

plaats voortgezet met een cylinder van gei-inge lengte (schijfje) van

ferrisulfaat, dat op eene plaats in het veld, waar H en — bekend

zijn, wei'd gebracht.

Voor de verkregen uitkomsten en de gevolgtrekkingen die er uit

kunnen worden gemaakt moeten wij verwijzen op eene volgende

Mededceling.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnks biedt aan een vervolg

van jMededeeling n°. 127'^ uit het Natuurkundig Ijaboratorium

Ie Leiden. H. Kamerlingh Onnes en W. J. de Haas. „Isothermen

van tweeatomige stoffen en hunne binaire mengsels X. De samen-

drukbaarheid van loaterstofdamp bij en beneden het hoohpunf'

.

§ 7. Vereffende viriaaJcoëfjicienten en correcties van den inter-

natiomden waterstoftJiermometer tot de absolute schaal.

Met behulp van de viriaalcoëfficienten Ba 7.ijn als in IMed. n". 102

van Ka.^iehi,ingh Onnes en Braak laatstgenoemde coirecties te bepalen.

Hierbij is het echter wehschelijk van verelTende waarden uit te gaan.
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D;i;iio..i wcnl met eoiio linifischo vooi'slolling van hhj II in fiiiictio

van lotj T een vereüening beproefd. Lellende op de verseliillende

nauwUenrighoid der verschillende bepalingen scheen er veel te zeggen

voor de vereffening die in Tabel III is neergelegd (waar de teniperatni-en

S ^= T 273°.09 K. in Kelvin graden gegeven zijn).

TABEL III.

H?.. Vereffende viriaalcoefficiënten

B . voor waterstofdamp.
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Ter opname in de Werken der Akadeniie wordt aangeboden:

a. door den Heer A. A. W. Hubrecht het manuscript eener ver-

handeling van den -Heer I. H. F. Kohlbrugge, getiteld : „Befruchtung

iind Keimbildung hei der Fledermaiis Xantharpya amplexicaudata"

.

De Yoorzittei' stelt het manuscript in handen van de Heeren

A. A. W. HuBKEcnT en J. W. van Wijhe met verzoek hierover te

rapporteeren in de >olgende vergadering.

b. door den Heer C. Winkler, mede uit naam van Mevrouw

J. VAN GiLSE—VAN West het manuscript eener verhandeling getiteld :

„Das Gehirn eines amauroiisch idioten Mddchens"

.

In overeenstemming met art. 4 der akte tot stichting \an het fonds

voor de Bujs Ballot-medaille stelt de Voorzitter voor in deze ver-

gadering alvast eene commissie te benoemen, welke te beoordeelen

zal hebben aan wien in 1913, voor de derde maal na de stichting,

de door dit fonds ingestelde gouden medaille zal worden toegekend.

Tot leden dier commissie wenscht hij te benoemen de Heeren

H. G. VAN DE Sande Bakhuyzen, J. D. van der Waals, J. P. van der

Stok en W. H. Juuus.

Aan den Heer van dkr Waals, niet ter vergadering tegen^voordig,

zal bericht gezonden worden van zijne benoeming met de vraag of zij

door hem wordt aanvaard. De andere heeren nemen de benoeming aan.

Voor de boekerij biedt de Heer C. Lely een exemplaar aan van

zijn brochure: „Nieuive havens voor Amsterdam uit zee toegani

vrij van spoorwegbruggen en vrij van sluizen".

De vergadering wordt gesloten.

ERRATA.

Zittingsverslag Mei 1912.

p. 101 Tabel 1 kolom t, reg. J staat — 252°.63 lees — 252°.60

„ p „ 3 „ 0.10964 „ 0.10864

„ pvA „ 8 „ 0.507834 „ 0.057834

„ 0—C„ 1 „ 0.000031 „ 0.00005 J

Tabel H

(23 JuU, 1912).

Bai alle regels te lezen met negatief teeken.



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN \VEïENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 28 September 1912.

Voorzitter: de Heer H. A. Lorentz.

Secretarie: de Heer P. Zfeman.

I isT S: O TTHD.

Ingekomen stukken, p. 286.

Verslag van den Heer P. Zeeman vau de door hem als afgevaardigde onzer Akademie bij-

gewoonde plechtigheden ter herdenking van het 250-jarig bestaan der "Royal Society"

te Londen, p. 238.

Adnes van de Heoren K. Martin en G. A. F. Molexokaafk omtrent de in hunne handen

gestelde circulaije van de "Köji. preiiss. Akademie der Wissenschaften" betreffende "eine

interuatioTiale Forderung der Vulkanforschnng", p. 288

C. A. Pekelharing : ..Over den in^^loed van eenige anorganische zouten op de werking der

pancreaslipase", p. 289.

L. E. J. Brouwer: ..Over één- eenduidige continue transformaties van oppervlakken in zichzelt"'

.5e m'jdcdorling;, j>. .300.

Hendrik, de Vries : ..Over meetkundige plaatsen, stralen- en nulstelsels, afgeleid uit eene

kubisolic OU eene bikwadrutische ruimtekromme". I. p. 309.

F. A. H. ScHREiNEMAKERS CU Mej. W. C. DE Baat : ..Over het quaternaire stelsel KCi—
CuCl..—BaClo—H2O", p. 326.

F. A. H. SciiREiNEMAKERS cn J. C. TiiONCS : ..Het stelsel HgCl,—CuCl..—H-.O", p. 332.

W. Keinders en S. DE Lange: ..Het stelsel tin-jodium". 'Aangeboden door de Heeren F.A.H.
ScHREiNEMAKERS en A. P. N. Franchimünt^, p. 333.

W. Reinders en D. Lely Jr. : „De verdeeling van kleurstoffen tusschen twee oplosmiddelen.

Bijdrage tot de theorie van het verven". (.-Vangeboden door deHeercn F. A.H Schreine-

MAKEES en A. P. N. Franchimont), p. 341.

H. E. J. G. DU Bois : „Theorie der poolarmaturen', p. 35.^.

Ernestine DE Negri en C. W. G. Mieremet : ..Over een micro-organisme, gekweekt in twee

gevallen van niet-gecompliceerd maligne grannloom". (Aangeboden door de Heeren C. H.

H. Spronck en C. Etkm.\n ). p. 361. (Met cén plaat).

C. VAN WissELiNGH : „Ovcr het aantoonen van carotinoïden in de plant". (Eerste mededeeling)

(Aangeboden door de Heeren J. W. Moll en F. A. F. C. Went:), p. 370.

C. E. A. WicuMANN : ..O/cr rhyolieth van de Pelapis-eilanden", p. 386.

L. Ruiten : .,Over orbitoiden van Soemba". CAangeboden door de Heeren C. E. A. Wichmann
en Max "Weber^, p. 391.

A. H. W. Aten : „Over een nieuwe zwavelmoditikatie". (Aangeboden door de Heeren A. F.

HoLLEMAN en S. Hoogewerff), p. 396.

H. L DE Leeuw : ..Over het verband tusschen de zwavchuodificaties". [Aangeboden door de

Heeren A. F. Holle.man en P. Zeeman), p. 408.

A. SiUTS : „Uitbreiding van de theorie der allotropie. Monolropie eu enantiotropie bij vloeistoffen".

(Aangeboden door de Heeren A. F. Holi.eman en J. D. vak der Waals\ p. 418.

A. Smits : ,,De toepassing van de theorie der allotropie op het stelsel zwavel". II. y^Aangebo-

den door de Heeren A. F. Holleman en J. D. van der Waals), p. 426.

A. S.MIT9 : „Het inverse optreden van vaste phasen in het stelsel ijzer-koolstof'. (Aangeboden

door de Heeren A. F. Holleman eu .J. D. va> dkr Waals;, p. 428.

20
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r. E. C. ScHKFFER: .,Ovcr hct svFteem aether-water". (Aangeboden door de Heeien J. t).

v^x DKK Waals en A. F. Hollf.man), p. -137.

F. K. C Schkffkr: ..Over q uad ni pelpunten en de coutinuitoiten derdriephasenlijnen". (Aan-

geboden door de Ileeren J. D. vax df.r Waals en A. F. IIollf.max), p. 446.

N. Sciifxtkma: „Astronomische plaatsbepaling van Mekka en Bjfddah uitgevoerd in 1910—

151 i". (3e gedeelte), f Aangeboden door de Heeren E. F. en H. G. van de Saxdf, Bak-

niYZKN\ p. 462. (Met 2 platen).

H. Kamkulixgii Oxxf-S en Bf.ngt Bf.ckman: ..Het IlALL-effeet en de verandering van den

«'alvanisclien weer.stand in het magnetische veld bij Inge temperaturen. II. Het Hall- effect

en de vermeerdering van de:i Aveeistand in het magnetische veld van bismuth bij het

kookpunt van -naterstof en de temperaturen daar beneden", p. 478.

Bf.ngt Beckmax: „Het HALL-effect en de verandering van den gaUanischen weerstand in het

mafnelische veld bij lage temperaturen. III. Metingen over het HALL-effect en de verandering

van den \veerstand in liet magnetische veld bij metalen en legeerirgen voor temperaturen

tusschen -j-K^C. en — 200" C". (Aangeboden door de Heeren H. Kamerlixgh Oxxes en

H. A. LoREXTz), p. 481.

W. IT. Keesom: ..Over den tweeden viriaalcoëfficient van tweeatomige gassen". (Aangeboden

door de Heeren H. Kamerlixgh Oxxes er. H. A. Lorextz), p. 492.

C. Etkm.vx: „De reactiesnelheid van micro-organismen", p. 507.

Aaubiedin<T eener verhandeling van den Heer P. H. Schottte, getiteld: „Analytical treatment

of the polvtopes, regularly derived from the regnlar polytopes. (Sections II and III

The measure polytope and the cross polytope)", p. 522.

Annbirding eener verhandeling van de Heeren Max Weber en L. F. de BEArroRT. getiteld

..Contributions to the knowledge of Indo-australian fishes", p. 522.

Aanbieding eener verhandeling van den Heer B. P. Moors-. „Etude sur les formules (spe'cia-

lement sur <;elles de GArss) qui servcnt ii calculer des valeurs approxiniatives d'une

integrale définie", p. 522.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 522.

Errata, p. 523.

Het Proces-verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

Ingekomen zijn :

1". Berii-liT van de Heeren F. A. H. Schreinemakers, M.\x Weber

en H. Kamkri.inctH Onnes dat zij verhinderd zijn de vergadering bij

te wonen.

•2^ Missive van Zijne Exc. den Minister van Ijinnenlandsche Zaken

dd. 25 .hili 1912 met verzoek van de Kon. Akaderaie te mogen

vernemen of haar Nederlandsche geleerden bekend zijn en, zoo ja

welke, bereid om zich buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist door de

Xed. Regeering te doen afvaardigen naar het 14e internationaal

Congres voor Noorhistorische anthropologie en archaeologie, rintusschen

van 9—15 September j.l. te Geiiève gehouden;.

Aan den Minister werd geantwoord dat het, ondanks de vele

pogingen daartoe aange^^end, het Bestuur der Akademie niet gelakt

was Nederlandsehe geleerden te vinden, die tot deze Regeeringsver-

tegenwoordiging zich bereid verklaarden.

.3". Missive van denzelfden Minister dd. 31 Juli 1912 met verzoek

van de wis- en natuurkundige xVfdeeling der Kon. Akademie het

ad\ ics ie mogen vernemen omtrent een door den gedelegeerde der Ned.

Regeering bij het in 1910 te Bi-ussel gehouden internationaal congres
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voor ra(iiol(>^i»ie eii clecU-iciU'il, PiuJ". 11. di Hois te iJerlijii, aiiii (k-ii

Minister gezonden verslag over een xeigadering der ladiiiinslandaard.

coniniissie met een afsclirift van een sc'ln-ij\en van haren Secrelaiis

over de voorwaarden voor het verkrijgen van secundaire standaards

door eene Regeering.

De Voorzitter stelt deze missive n)et de bijlagen in handen van de

Heeren H. Kamerlingh Onnes, H. Haga en H. E. .1. (i. di liois

met verzoek daarover in een volgende vergadei-in^- praeadvies uit te

brengen.

4". Missive van denzelfden Minister dd. 8 Angnstns 1912 met be-

richt dat aan mej. Dr. Jon. Westerdijk te Amsterdam, die met eene

toelage uit de inkomsten van het Huitenzorg-fonds, onder beheer der

Kon. x\kademie, ^'Oor den tijd van zes maanden zal worden uitge-

zonden naar het Botanisch Station te Bnitenzorg, ook een Rijkstoelage

over 1912 is \erleend \an ƒ 700.— voor datzelfde wetenschappelijk

doel. Aan het slot dezer missive \ raagt de Minister te mogen verne-

men wanneer mej. Westerdijk naar Builenzorg denkt te \ ertrekken.

Aan -Mej. Westekdi.ik werd mededeeling gedaan \an de ininiste-

rieele beschikking en aan den Minister w^erd geantwoord dat Mej.

Westerdijk iiaar vertrek bepaald heeft in de maand September van

het volgende jaar.

5". Uitnoodiging \au het Bestuur \ an "the Rice Institnte" te

Houston (Texas) tot het zenden van een vertegenwoordiger der Kon.

Akademie bij de opening van die instelling den 10—12 October a.s.

Geantwoord werd dat het geen gewoonte der Akademie is bij

openingsplechtigheden otricieele vertegenwoordigers af te vaardigen,

doch dat zij niettemin hare beste wenschen uitspreekt voor den l)loei

van het Instituut.

6°. Uitnoodiging van het Uitvoerend Comité der Internationale

Conferentie voor volks- en schoolbaden, (intusschen van 27—30

Augustus j.l. te Scheveningen gehouden) om een vertegenwoordiger

der Kon. Akademie naar die conferentie af te vaardigen.

Aan het comité werd bijtijds mededeeling gedaan dat zich tot ver-

tegenwoordiger der Akademie had bereid verklaard de Heer C. Eyk-

MAN, die in deze kwaliteit de conferentie bijwoonde.

7°. Uiinoodiging van het Uitvoerend Comité van het 1ste „Congres

international de pathologie comparée" tot het zenden van een ver-

tegenwoordiger der Kou Akademie naar dat Congres, dat \an 17—23

October a.s. te Parijs zal gehouden worden.

Aan iiet Comité is mededeeling gedaan dac de Heer C. H. H.

Spronck als vertegenwoordiger der Akademie het Congres hoopt

bij te wonen.

20*
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8". Bericht van het Bestuur \ au den ,,Xaiurwissenschaftlichen

Verein'tïu* Steierniark" te Graz dat dit genootschap den 10 Novem-

ber a.s. zijn 50-jarig bestaan feestelijk hoopt te herdenken met de

uitnoodiging aan onze Akademie om zich bij die plechtigheid te doen

vertegenwoordigen.

Geantwoord werd dat de Akademie niet in de gelegenheid is aan

de uitnoodiging tot het afvaardigen van een vertegenwoordiger te

voldoen, maar dat zij schriftelijk hare gelukwenschen aanbiedt met

dit feest en vervuld blijft van de beste gevoelens voor den toene-

menden bloei van het genootschap.

9°. Kennisgeving van het overlijden van het buitenlandsch lid der

Akademie, Jules Henri Poincaké, den 17 Juli 1912 te Parijs gestorven.

Deze kennisgeving werd met een brief vafi rouwbeklag aan de

familie beantwoord.

De Voorzitter wijdt een woord van hulde aan de nagedachtenis

van den overledene, wiens groote wetenschappelijke beteekenis hij

beknopt in 't licht stelt.

10". Bericht van den Heer Th. H. Mav Gillavry, dat hij ontslag

wenscht te nemen als lid der Commissie van Toezicht oj) het Cen-

traal Instituut voor hersenonderzoek.

Onder instemnung der Vergadering zegt de Voorzitter den Heer

Mac Gillavry dank voor alles wat hij als lid dier Commissie gedaan

heeft, de redenen billijkend, die den Heer Mac Gillavry tot ontslag-

name genoo])t hebben, hoe gaarne hij den aftredende voor de Com-

missie behouden zag. In de volgende vergadering zal worden over-

gegaan tot de keuze van een ander lid ter vervulling dezer vacature.

De Heer P. Zeeman doet verslag van de door hem als afgevaar-

digde onzer Akademie bijgew^oonde plechtigheden ter herdenking van

het 250-jarig bestaan der ,,Roval Society" te Londen in Juli j.1., bij

welke gelegenheid door hem een toespraak gehouden en een gecalli-

grapheerde gelukwensch namens onze Akademie overhandigd werd.

De V^oorzitter brengt den Heer Zeeman den dank der Akademie

over voor zijne vertegenwoordiging en voor het door hem gegeven

verslag der plechtigheid.

De Heer K. Martin brengt, ook namens den Heer G. A. F.

Molengraaff, advies uit over de in hunne handen gestelde circulaire

van de ,,K()nigliche pieussische Akademie der Wissenschaften"',

waarin mededeeling gedaan wordt dat deze Akademie \'oornemens

is op de agenda der te St. Petersburg in 1913 te houden algemeene

vergadering van de Internationale Associatie der Akademiën de vraag
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te doen plaatsen : ,,iii welclier Weise einc iiilenialioiiale I^'oideiiiiig

der Viilkanfoi'schung zustande koinineii k(»iinte iiiid wclclie Organi-

sation zii diesem Behuf zii schafFen sei".

De Voorzitter dankt de Heeren Martin en Mot,kn(;kaaff voor hun

uitvoerig advies, dat ook de goedkeuring der vergadering erlangt en

thans zal worden gesteld in handen \an de door onze Akademie
aangewezen afgevaardigden naar de in 1913 te St. Petersburg te

honden algemeene bijeenkomst der x\ssociatie.

Physiologie : — De Heer C. A Pekelharing doet een mededeeling

:

over den invloed van eenige anonjanische zouten op de loerkinq

der pancrensUpa.^e.

De hydrolytisclie splitsing \an vet door de lipaee van het pancreas,

het enzym waarmede ik mij hier uitsluitend zal bezig houden, kan

zoowel door een aantal anorganische zouten als door galzuren worden

bevorderd. Daaruit volgt echter nog niet dat deze Averking altijd

aan dezelfde oorzaak, aan wat men veelal noemt, een akti\'eeriiig

van het enzym, mag worden toegeschreven.

Dat de l)evordering \an de werking der pancreaslipase door gal

voornamelijk op de daarin cVinwezige galzure zouten berust, is reeds

in 1891 door Rachfohd aangetoond. De splitsing van vet door

pancreassap van het konijn werd door toevoeging \an een oplossing

van glycocholznren natron bijna e\en sterk bevorderd als door toevoe-

ging van gal '). Latere onderzoekers, in het bijzonder Terroine-) hebben

het waarschijnlijk gemaakt, dat de werking der galzuren op een onmid-

dellijken imloed op het enzym berust, zoodat hier in den strikten

zin van een activator zou mogen worden gesproi^en.

Dat de hydrolyse van \et door lipase ook door verschillende

elektrolyten kan worden bevorderd, is door Pottevin') en, nog

meer in bijzonderheden, door Terroine'), daarna ook nog door

MiNAMi^) aangetoond. De wijze waarop de elektrolyten hierbij hun

invloed doen gelden, is echter, zooals Terroine uitdrukkelijk in het

licht stelt, geheel onbekend gebleven.

De genoemde onderzoekers hebben voor liiin proeven gebruik

gemaakt van pancreassap, of van een glycerine-extrakt van het

pancreas, vlpeistofTen die, behalve lipase, een groote lioe\eelheid

1) Joiu-n. of Physiül. Vol. XII. p. 88.

2) Biochem. Zeitschr. Bd. XXIll. S. 457.

3) Gompt. rend. Acad. d. Sciences, T. CXXXVl, p. 767.

*) 1. c. S. 440.

") Bioch. Zeilschr. Bd. XXXIX, S. 39!2.
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andere, in de ecrsie plaats ci\vita('liti,i>-e stoffen, maar l)Ovendien reeds

een zekere hoeveelheid cK'klrolvlen l)e\ allen. Tekkoine heeft geti-acht

de elekirolvleii dooi- dialvse nil het jtancreassap te verwijderen, maai'

bereikte daarmede zijn doel niel, omdat het saj) tengevolf^e der dialvse

zijn li|)olytisehe werkzaandieid verloor.

De oorzaak (hiai-xan ligl, zooals Rosenhkim heeft gevonden^), niet

aan vernieling' van het enzym bij de dialyse, of aan diffnsie van de

li[)ase door den dialysatorwand, maar aan de verwijdering van een

,,eo-enzvm", (h\l gemakkelijk (blfnndeerl, tegen koken bestand en

in verdnnden alkohol ojdpsbaar is. Wordt het dilfusaat ingedampt

en weer bij den iidiond van den dialysator gevoegd, dan blijkt deze

weder even kraehlig als te voren vet te kunnen splitsen. Niet alleen

door dialyse kan het co-enzym van de lipase worden geseheiden,

maar ook, zooals Rosenheim vond, door het glyeerineextrakt van

het ])ancreas met water te verdunnen. ¥a- ontstaat dan een neerslag

dat het enzym bevat, terwijl het co-enzym in het water opgelost blijft.

De aanwijzingen van Rosenheim volgend, heb ik voor mijn proeven

gebruik gemaakt ycin lipase die aldus werd bereid :

Versch varkenspancreas werd fijngehakt, met twee gewichtsdeelen

glycerine aangemengd en na 24 uren gecoleerd. Door tiltratie door

samengeperste pap van ültreerpapier kan uit dit extrakt een slechts

weinig opalescente oplossing worden verkregen, die echter in lipoly-

tisch vermogen ver achterstaat bij het oorsproidcelijke extrakt. Ook

levert zij, na verdunning met water, een veel geringer, lipase be-

vattend, neerslag. Daarom werd voor de bereiding ^'an het enzym

het alleen door een fijnen doek" gecoleerde extrakt gebruikt, dat

sterk opalescent is, maar, ook bij lang staan, weinig of geen bezinksel

afzet. Een deel hiervan, gewoonlijk 30 cc, werd met de JO-voudige

hoeveelheid gedistilleerd water vermengd. De vloeistof is dan sterk

troebel, maar het neerslag zet zich niet altijd goed af. Daarvoor is

een zeer zwak zure reactie noodig, die door toevoeging van een paar

droppels verdund azijnzuur kan worden \'erkregen. Het is voldoende

dat de vloeistof gevoelig blauw lakmoespapier flauw rood kleurt. Is

de reactie sterker zuur, dan worden ook trypsine en trypsinogeen

in niel onbelangrijke hoeveelheid mee neergeslagen. Den volgenden

dag wordt de mi volkomen heldei'e vloeistof \an het witte neerslag

afgeschonken of afgeheveld en door 300 cc. water, zoo noodig

weder onder toevoeging van zeer weinig azijnzuur, vervangen. Na
bezinken wordt op nieuw gedecanteerd en de o\ei"blijvende vloeistof

mei hel neerslag op gehard papier in een Buchner-lilter afgezogen

en nog eenige malen met gedistilleerd water uitgewasschen. Het

') Proc. Physiol, Soc. Febr. lü, 1910, p. XIV, Journ. of Physiol, VoL XL.



201

neerslag, cvu grijswitte zelf^itandiglieid, die zich, iia srlierp alziiigeii,

gemakkelijk \aii het lilter laat \ erwijderen, is mi voldoende van

elektrolvteii bevrijd. Ik vond. na verbranding \ an de op JJO° C.

gedroog<le stof, van ().J52L grni. 0.()0()4 urni. a>^ch en \an 0.2701 griri.

0.0010 grm. aseli.

Deze asch loste in kokend zonizinir met een gele klem- op, die

bij verdunning met water verdween. De oplossing werd sterk rood

met rhodaankalinm en gaf in het geheel geen kalkreaetie. De asch

bestond dns wel grootendeels uit ijzer[)hosphaat, dat niet van te voren

aamvezig. maar eerst bij de verbranding gevormd wa-^.

De door verdunning van het glyoerine-extrakt met water neerge-

slagen stof is oplosbaar in zeer verdund alkali. Zij is echter ook,

zonder alkali, oplosbaar in glycerine. Het van het tilter genomen
neerslag werd daartoe in een mortier met zuivere glycerine aange-

wreven. Men verkrijgt dan een troebele, maar toch vrij wel homogene,

oplossing, die langen tijd kan worden l)ewaard zonder haar werk-

zaandieid te verliezen. Door tiltratie is deze oplossing geheel helder

te maken, maar zij verliest daardoor een groot deel van haar werk-

zaamheid. Ik gebruikte daarom voor mijn proeven de niet gefdtreerde

oplossing. Voor het oplossen van het neerslag uit 30 cc. pancieas-

extrakt werd 20 cc. glycerine gebruikt, waardoor de concentratie

van het enzym — het bij de bereiding onvermijdelijke verlies aan

stof in aanmerking genomen — ongexeer gelijk werd gemaakt aan

die van het oorspronkelijke extrakt.

Het proteolytische en het amylolytische enzym zijn door het uit-

wasschen met water zoo goed als geheel verwijderd : de glycerine-

oplossing tast gekookt zetmeel en tibi-ine nauwelijks merkbaar aan,

ook niet na toevoeging van een weinig chloorcalcium. Lipase bevat

zij daarentegen in ruime mate. Evenwel, zonder toevoeging van

andere stotfen werkt het enzym slechts uiterst zwak.

Zooals RosENHEiM \()nd. wordt het werkzaam gemaakt door ver-

menging met het door indampen geconcentreerde wasch water dat

van het neerslag is gescheiden, ook wanneer het indampen bij hooge

temperatuur heeft plaats gevonden. Terwijl ik de mededeelingen van

RosENHEiM ook ïu dit opzicht volkomen bevestigd vond, heb ik, in

tegenstelling met diens be\inding, mij er van kunnen overtuigen dat

het vermogen om de lipolyse te bexorderen ook door \erbranding

niet \'erloren gaat. Het is dan echter noodig de asch met een weinig

kokend zoutzuur op te lossen. Met de geneutraliseerde oplossing-

vermengd, \ertoont de oplossing van het enzym in glycerine, die

ik voortaan, kortheidshalve, eenvoudig lipase zal noemen, krachtige

lipolyse.
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Het is, zoo niet uitsiiiiteiicl, dan toch in de eerste plaats, de in de

aseli aanwezige kalk die de wei-kzaainheid van het enzym bevordert,

Van den invloed van zeer geringe hoeveelheden kalkzont op de

lipolvse kan men zich gemakkelijk overtnigen. Enkele droppels sla-

olie nil den handel worden vermengd met zeer sterk verdunde soda

en een paar droppels lipase. Xa goed mengen, zoodat bet enzym,

dat in de zwak alkalische vloeistof opgelost blijft, gelijkmatig over

de vloeistof verdeeld is, en na toevoeging van een weinig phenol-

phthaleine, worden in twee buisjes gelijke hoeveelheden van de emulsie

gebracht, waarna aan het eene kalk. l».v. op 5 cc. vloeistof 1 droppel

CaCl, 1 "/o,
wordt toege\oegd. De roode kleur, die daardoor ver-

dwijnt, of althans veel zwakker wordt, wordt nu, door zeer voor-

zichtig toevoegen van natriumcarbonaat, weder even sterk gemaakt

als in het andere bnisje. Wanneer nu de beide buisjes op lichaams-

temperatuur worden gebracht, ziet men dat het kalk bevattende

weldra de roode kleur verliest en in steeds toenemende mate zuur

wordt, terwijl het andere in den tijd van een uur niet of te nauwer-

nood verbleekt. Er dient daarbij voor te worden gezorgd dat de

reactie slechts zeer zwak alkalisch wordt gemaakt, omdat het enzym,

vooral liij lichaamstemperatuur, zeer slecht tegen alkali bestand is.

Het bleek dus dat men voor het ,,aktiveeren"' van de niet meer

zout dan een weinig natriumcarbonaat bevattende, bijna onwerkzame,

lipase, niet het mengsel van sloffen behoeft toe te voegen die uit het

pancreasextrakt in water opgelost zijn, maar met chloorcalcium kan

volstaan.

Voor het nauwkeuriger nndei-zoek der lipolyse ging ik op de

volgende wijze te werk.

3 of 4 cc. \an vie lipase werd met ongeveer de dubbele hoeveel-

heid 0.2 7o-oplossing van NaX'0, \ermengd en, onder toevoeging

van 10 droppels phenolphthaleine, me! water tot 200 cc. verdund,

üeze licht opalescente, nauwelijks rood gekleurde vloeistof werd over

4 fleschjes, elk van doO cc. inhoud, gelijkelijk verdeeld, terwijl aan

ieder ileschje 1 cc. neutrale slaolie (door uitschudden van de oplossing

in ether met natronloog \an vetzuren bevrijd) werd toegevoegd.

Vooraf waren de tleschje^ \an de stof waarvan de werking op de

lipase zou worden nagegaan, voorzien. Wanneer door de te onder-

zoekeu stof ()H-ionen werden geboncJen, werd de licht roze kleur,

door middel van Xa,C().,, in alle tleschjes weder gelijk gemaakt. De

Heschjes werden nu, goed met een kurken stop gesloten, in een op

38^ C. verwaruiden thermostaat bevestigd en daarin, gewooidijk ge-

durende 6 uren, langzaam om een horizontale as rondgedraaid, zoo-

dat voortdurend gelijkmatige menging van den inhoud verzekerd w^as.
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Daarna werd hel üeliallc aan />nni', door litrceren met — NaOH,
4

bepaald, nadat aan elk tlesclijc 50 ec. alkoliol 92 "
„ was toegevoeg-d.

Zonder uit/.ondei-ing bleek er nu ook eenig znnr vrijgeworden te

zijn in die tleselijes die niets meer bevatten dan lipase, een weinig

natriumoarbonaat, water en olie. De hoeveelheid wisselde bij ver-

schillende preparaten \'an het enzym, maar bij hetzelfde pre|»araat

was zij op verschillende dagen dezelfde. Men kan niet wel aannemen

dat de lipolyse in dit geval niet van de pancreaslipase, maar van

bakteriën afhaidvelijk was. Zij vertoonde zich ook wanneer aan do

vloeistof JOcc. toluol was toegevoegd en zij kuam, ook zonder

toluol, reeds bij een niterst geringe hoeveelheid znur lot staan. Het

gevonden gehalte aan znnr bedroeg op zijn allerhoogst, in talrijke

proeven, nog minder dan Vsoo iiormaal, terwijl Söhngrn ^) vond dat

bakteriënlipase eerst bij V50 '^- melkzuur werkeloos wordt.

RosENHKiM neemt aan dat onvoldoende zni vering der pancreaslipase

de oorzaak is waardoor zij, ook zonder toevoeging van co-enzym,

nog altijd eenige werking vertoont. In aanmerking nemend dat de

door mij bereide li[)ase door het nitwasschen echter zoo goed als

geheel xnn elektrolyten bevrijd w^as, en dat het juist de elektrolyten,

bepaaldelijk de kalkzonten, van het pancreas zijn die de werking

der lipase bevorderen, heb ik de aannemelijkheid van een andere

verklaring onderzocht.

Aangezien door verscheidejie onderzoekers is aangetoond dat lipase,

ook die van het pancreas, in staat is, niet alleen vet te splitsen,

maar ook uit vetzuur en glycerine vet op te bouwen, is de onder-

stelling gerechtvaardigd, dat de werking Nan dit enzym op de bevor-

dering van een even wichtsreactie neerkomt — een onderstelling die

vooral door een uitvoerig onderzoek van Diktz '^) steun heeft ver-

kregen. Nu is er, wanneer de lipase olie ontleedt bij aanwezigheid

van kalkzout, altijd een stei'k in het oog vallend verschijnsel waar

te nemen, dat er zich namelijk, gedurende het ronddraaien vau de

tleschjes in den thermostaat, een aanzienlijke hoeveelheid kalkzeep,

deels als een \ast beslag tegen den wand \an het tleschje, deels als

geleiachtige klom|)en, in de vloeistof afzet. Daardoor werd het ver-

moeden bij mij opgewekt, dat de splitsing \an het vet reeds tot

staan komt zoodra een geringe hoeveelheid vetzuur vrij geworden

is, dat dientengevolge de lipoh'se in de zoutvrije oplossing wel Jiiet

ontbreekt, maar spoedig ophoudt en dat dus de werking van het

kalkzout hier op zou Jieorkomen, dat het vetzuur, naarmate het

') Folia riiicrobiologica. I, p. 199.

-) Zeitschr. f. Phvsiol. Chem. Bd. LU, S. 279.
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wordt vrijgemaakt, ii) ecu onoplosbaren vorm wordt afgesclieiden.

Hier volgen eenige voorbeelden van den inxioed van OaCL. Elk

fleschje bevatte 1 ec. lipase in öO cc. water met plienolphtlialeine en

zooveel soda dat de vloeistof jnist merkbaar roze geklcui'd was. Na

6 uren schudden in den thermostaat bij 38° C. werd bij titratie gevonden:

n
I zonder toevoeging 0.2 cc. -NaHO

•1

met 10 mgr. CaCl, l»/,, 1.5 „

II zonder toevoeging 0.6 ,,

met 10 mgr. CaCl, 1.1 „

5j 25 ,, ,, J .4 ,,

III zonder toevoeging 0.9 ,,

met 10 mgr. CaCl, 2.0 „

IV zonder toevoeging 0.6 ,,

met 100 mgr. CaCl^ 1-6 ,,

„ 200 „ „ 1.7 „

„ 400 „ „ 2.2 „

Dat de lipolyse niet evenredig met de \'ermeerdering \an het ge-

halte aan kalkzont en zelfs niet met eenige regelmatigheid toenam,

was niet te xerwonderen, aangezien het geleiachtige neerslag van

kalkzeep, nu eens meer, dan weer minder, vet insluit en daardoor

in afwisselende mate aan de werking van het enzjm onttrekt. Ook

wordt wel vrij vetzuur in het neerslag ingesloten. Het bleek name-

lijk bij het titreeren noodig te zijn de vloeistof krachtig te schudden.

Daarbij viel de taaie kalkzeep uiteen om te veranderen in een grof-

vlokkig neerslag, dat zich na eenig staan aan de oppervlakte van

de alkoholische vloeistof vei-zanielde. Bij hel uiteenvallen der kalk-

zeep werd, blijkens het verdwijnen der roöde kleur, alkali gebonden.

Dat inderdaad CaClj door het vetzuur werd ontleed, volgt ook uit

de toeneming van het gehalte der vUteistof aan H-ionen, waarvan

Dr. RiNGKR zoo goed was de bepaling te \errichten.

'Een oplossing van 4 cc. lipase met een weinig natriumcarbonaat

in 400 cc. werd over 4 flesclijes verdeeld, waarna elk tleschje van

1 cc. neutrale olie werd voorzien. Na 6 uren digestie werd van elk

fleschje met de pipet 50 cc. genomen vooi- de bepaling der H'-con-

centratie. De overige 50 cc, waarin zich nagenoeg al de kalkzeep

bevond, werd "etitrecrd.

a zonder toevoeging, 0.6 cc. y NaHO, C// 8.J X ^^~^
n

4

h met JO mgr. CaOl, 1.0 „ „ C// 6.6 X i<>""'

<'
,-, 25 ,, ,, 1.4 ,, ,,

d „ 50 „ „ 1.6 „ „ C//2.6X10-«
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De iiiricliliii.L'- \;\ii dcw too>lol liol slechts loc niel dfie Il-clelvliodcii

tegelijk te wei'keii : (hiaroiii werd de Il'-hepaling van c acliterwege

gelaten.

Terwijl het groolsie deel \an het titreerbare /jiiir in de Ihx'hjes

was aehtei'gebleven, xertooiide toch de met de j)i|)et weggenoiiieii

vloeistof van f> en '/ een zeer (hndelijke, met het gehalte aan CaCL^

toenemende aciditeit. De vloeistof bevatte dns een sterk gedissocieerd

znnr, dat in dit geval niets anders dan zontznnr kon zijn.

De bevordering der lipolyse wordt ook door zeer moeilijk oplos-

bare kalkzouten teweeggebracht.

4 ce. lipase, na toevoeging van 6 cc. Na, CO3 O. 27o, met water

tot '200 cc. verdund, over 4 tleschjes verdeeld. Aan a werd alleen

1 ce. nentrale olie loegevoegd, aan h bovendien 2 cc. CaCl, 1"/^,

aan c 2 cc. CaCl^ '\\'o met 3 ce. van een daarmede equivalente op-

lossing van HjCaO^ en aan (J het gecentrifngeei-de en met water nit-

gewasschen neerslag verkregen door 2 cc. CaClg 17o met 3 cc. van

dezelfde oplossing van kalinmoxalaat te vermengen. Na 6 nren digestie

werd gevonden:
, ., ^ . '' . .,,,*

a verlüuukt 0.2 cc. - NaHO
4

^ „ 2.0 „

r O 9

d „ 1.0 ,.

Calciumcarbonaat werkt evenzoo. Hiei-bij kon bovendien worden

aangetoond, dat gedni-ende de digestie CO^ wordt \rijgemaakt.

200 cc. oplossing van 4 cc. lipase met een weinig soda. In 4

tleschjes, a, h, c, en d elk 50 cc. In r en d was van te voren

+ 200 mgr. xersch neergeslagen CaCt), gebracht, verkregen door

300 mgr. CaCl, in water op te lossen, neer te slaan met Na^COs
en het neerslag herhaaldelijk met de centrifuge uit te w^asschen met

water. De vloeistoffen, elk met I cc. olie, (j uren gedigereerd. Daarna

werden k en r terstond getitreerd. Door h en d werd bij 25° C'. een

uur lang een stroom CO, -vrije lucht geleid en door 50 cc.n'50

barytwater afgevoerd. Na afloop werden ook b en d getitreerd. Het

barytwater waardoor de lucht van d was geleid was sterk, dat van

h nauwelijks merkl)aar troebel geworden. Na het bezinken van het

gevormde baryumcarbonaat werd van ieder 40 cc. van de heldere

vloeistof met n/b HCl getitreerd. De uitkomst was :

n
a verbruikt 0.6 cc. -NaHO

4

h „ O.lj „ „ en levert 0,14 cc.
'- CO,

c 4 2

(X ,, o./ ,, ,, ,, ,, X.Xö ,, ,,
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El' was uns uil het calciumcarbonaat een niet onbelangrijke hoe-

veelheid koolzuur vrijgemaakt. De totale aciditeit van d bedroeg

4.88 tegen die van r 4. 2. Ofsohoon nu bij de titratie van de gedi-

gereerde, troebele vloeistof fouten van 0.1, des noods van 0.2 cc.

niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten, is dit verschil toch

zeker buiten de grenzen \au de fouten gelegen. De verklaring ligt

echter voor de hand. Gedurende het doorleiden \an lucht werd de

vloeistof, om het ontwijken van het koolzuur te bevorderen, op 25° C
verwarmd. Dientengevolge kon nu, juist omdat door het verdrijven

van het koolzuur het evenwicht in de vloeistof weder verbroken

werd, de lipoly.''e opnieuw verder gaan. Ei' kon nu weder vetzuur

door het in overmaat voorhanden calciumcarbonaat worden vast-

gelegd.

Mijn bevindingen zijn met l)etrekking tot de werking van kalk-

zouten niet geheel in overeenstemming met die van Terroine, die van

chloorcalcium geen, of althans geen noemenswaardige bevoi-dering

der lipolyse waarnan. Nu waren echter de omstandigheden in de

proeven van Terroine anders dan in de mijne. Deze onderzoeker

maakte gebruik \'an pancreassap \'an den iiond, waarvan telkens

5 cc. werd gedigereerd met 5 cc. olijfolie. Hier bevatte dus liet

mengsel, reeds zonder eenige toevoeging, kalk en daarbij andere

elektroljten, een groote hoeveelheid colloide stollen en betrekkelijk

weinig water, terwijl in mijn proeven tle lipase van de andere be-

standdeelen van het pancreasextract, in het bijzonder van de elek-

troljten, zooveel mogelijk was bevrijd en, in glycerine opgelost, met

veel water werd xerdund. Op deze wijze was naar ik meen, de

werking der elektrolyteii met meer zekerheid na te gaan.

Wel vond Terroine de lipolyse versterkt na toe\oeging van mag-

nesium- en van baryumchloride. Dit is in overeenstemming met de

onderstelling dat de werking \an het enzym wordt bevorderd door

het vastleggen \an liel xrij geworden vetzuur. In dit opzicht stemde

nu ook mijn ervaring inet die van Terroine overeen, gelijk uit de

volgende voorbeelden blijkt.

Telkens werd weder 4 cc. lipase met een weinig natriumcarbonaat

in water opgelost tot een volume van 200 cc. en in vier porties,

elk van 50 cc, verdeeld. Aan drie daarvan werd CaCl., BaCl^ of

MgCU , met inachtneming \'an het krystalwater der gebruikte zouten,

in equivalente lioeveelheden toegevoegd. De zwak roze kleur,

die door al deze zouten werd weggenomen, werd door middel van

een weinig soda weder te voorschijn geroepen. Na <> uren digesiie

werd verbruikt

:
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I zonder toevoeging 0.6 cc. * NaHO
4

met JOO mgr. CaCl, 1.4 „

„ 220 „ BaCl, 1.3 .^

''

„ ^S5 „ MgCU 2.7 „

II zonder toevoeging 0.5 ,,

met 200 mgi-. CaCI, 2.0 „ ]]

„ 440 „ BaCl, 1.6 „ []

„ 370 „ MgCl, 3.7 „

III zonder toevoeging 0.5 ,, „

met 100 mgr. CaCl, 0.9 „

„ 220 „ BaCi, 1.1 „

. 185 „ MgCl, 2.5 „

De magnesiumzeep scheidde zich niet in een zoo taaien, gelei-

achtigen vorm af als de kalkzeep en de barynmzeep en kon dus niet

zooveel \an de olie inslfiiten en aan de werking van het enzym
onttrekken. Naar ik meen, mag daaraan de ki-achtiger werking van

het magnesiumchloride worden toegeschreven.

Gelijk bekend is, kan de lipolyse ook worden bevorderd door

natrinmzouten. Ook hier berust, naar ik meen, de werking op het

afscheiden van vetzuur uit de vloeistof, in den vorm van onoplos-

bare zeep. Natriumoleaat wordt door oplossingen van verschillende

natriumzouten, van voldoende concentratie, neergeslagen, terwijl zij

in zeer zwakke zoutoi>lossin<ïen, evenals in water, met ojialescentie

oplossen.

Om de mate der oplosbaarheid ten naastenbij te kunnen beoor-

deelen, heb ik een oplossing van natriumoleaat gemaakt door zuiver

oliezuur op te lossen in alkohol en daaraan natronloog toe te voegen

tot duidelijk alkalische reactie. Van deze oplossing werd telkens 5

droppels gemengd met 20 cc. van zoutoplossingen vair \erschillende

sterkte. Dit mengsel wei'd terstond gefiltreerd. Naarmate de precipi-

tatie \ollediger was, werd het tUtraat minder troebel gexonden.

NaCl 4''/„ filtraat helder

27 ,, zwak opalesceerend

NaBr 67„ „ helder

,,
4''/„

,, zwak opalesceerend

2«/, „ troebel

Nal 7.6''/„ .

'

„ helder

3.8V„ „ troebel
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XaF 3"',, tillraat helder.

1 5V .. troebel

CaCL 0.27„ „ lielder

..
" O.lVo „ lielder

„ 0.057, „ stei-k troebel

MgCl, 0A\\, „ helder

0.27„ „ helder

O.V/, „ helder

KCl 4"
'„

„ troebel

27„ „ sterk troebel

In overeeiisteiniiiiiii^ hiermede werd de bevorderende invloed van

deze zonten (behalve van ^\al en XaF) op de lipolyse gevonden.

KCl, dat zeep veel minder goed neerslaat dan natrinmzoiiten, had

ook op de lipolyse een veel zwakkere werking.

De proeven werden weder op de gewone wijze genomen. Telkens

werd 50 CL', lipase-oliemengsel, zondei- of na toevoeging van zonl, 6

uren gedigereerd en dan gelifreerd.

n
I zonder toevoeging verbruikt 0.8 cc. — NaHO

met 2 grm. ^^^C1 ,, 2.4 „ „

4 4 6

6 44
II zonder toevoeging ...... ,, 0.8 ,, ,,

met 2 grm. KCl ,, 0.5 ,,

55 ^ 55 55 55 i.O ,, ,,

,, O ,, ., ...... ,, z.u ,, ,,

III zonder toevoeging ,, 0.5 „ „

met 2 grm. XaC! „ 1.3 ,, „

„ 15 ,, XaFir „ 1.6 „

5- 7.6 „ Nal „ 0.9 „

IV zonder toevoeging „ 0.5 ,, ,,

met 3 grm. XaCl „ 2.3 ,, ,,

5 5 9 ,, Aabr ,, o.d ,, ,,

„ 11,4,, Nal „ 0.8 „

Wanneer de vloeistof Xal bevatte, werd zij gedurende de digestie

licht geel. Dat de lipolyse dan telkens zeer onbeduidend was, zal wel

aan het vrijkomen van jodiiim moeten worden toegeschrexen. XaF
bevorderde de si)litsing van het vet wel een weinig, maar veel niinder

dan XaCl en XaBr.
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Nog 0|» een andere wijze werd uetraclit de jiiisllieid Ie loeiden der

uit de besclii-eveii [)i'üevcn afgeleide gexoigtrekkijig, dat de onderzoelite

elektrolyteii de lipolvse bevorderen, niet door een werking op liet

enzym zelf, een akiiveering, niaar door hel onschadelijk maken van

een der ontledijigsinodiikten, het \etzuni-.

Van een stof die de lipase aktiveert, in den waren zin \an het

woord, moet verwaeht worden dat zij haar iii\l()ed zoowel bij de

synthese van vet uit vetzuur en glyeerine, als bij de splitsing zal

doen gevoelen. Dat is dan ook, zooals Hamsik heeft aangetoond '),

met betrekking tot de galzuren inderdaad het geval. Indien echter

elektrolyten alleen werken door het neerslaan van zeep, dan kunnen

zij de synthese niet bevorderen, maai' moet \eeleer een l>elemmerende

werkijig daar\an worden \erwacht.

Ik ging op de volgende wijze te werk.

Glycerine werd met oliezuur en lipase in den thermostaat bij

38° C, onder voortdurend langzaam schudden, gedigereerd, nu,

omdat de proeven gewoojdijk 24 uren of nog langer duurden, ouder

toevoeging \an toluol. Aanvankelijk beproefde ik de aciditeit van de

vloeistof bij het begin der })roef te bepalen, door een afgemeten

deel daarvan, terstoiul na de menging, te titreeren. Daarbij werden

echter groote fouten gemaakt, omdat het mij niet mogelijk bleek de

vloeistof, ook ua krachtig schudden, gedurende het opzuigen met de

pipet gelijkmatig gemengd te houden. Daarom werd telkens hetzelfde

mengsel van oliezuur en glycerine dat gedigereerd zon worden, afzon-

derlijk gereed gemaakt en wel. om o\er de fouten bij het afmeten

van het oliezuur gemaakt, te kunnen oordeelen, in duplo. Hiervan

werd dan terstond de aciditeit, door titreeren, bepaald.

In alle proeven werd gebruikt : 10 cc. glycerine, 2 cc. oliezuur,

2 cc. lipase en 3 cc. toluol, al of niet met toevoeging van zout.

Ik deel hier eenige uitkomsten mede

:

cc." NaHO
•i

Toevoeging Terstond. Na 24 uren. Na 48 uren.

123.9
17.2 13.9

23.1 23.4

18 19.5

23.3 23.0

-) Zeilsclir. f. Plivsiol. Chera. Bd. LXV, S. 232.

I.
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,, Wi'rdcn (Uit PiinkU' eincr Kiiiji li)ln'i'ilii('lu> irieder in Ptmkti' di'r

KiKieloberjiüche üherfjefiihrt nnd t/iMc/ui'/tf di'st' Ceher/'iihninii durch

sletige Bewegumj, welche den Mdttlpunkt nicht beriihrt, so ke/irt

mindestens ein Piinkt in seinefrakere Lage zurück. Unter einer stetigen

Beicegung ist hier eine BeuJegung verstanden, bei ivelcher die recht-

icinkligen Koordinaten stetige Funktionen der Zeil imd der Anfangs-

iverte sind."

Hier wil ik mi in de eerste plaats laten zien, dat de in de eerste

mededeeling over dit onderwerp ^) nitgesproken en bewezen stelling,

dat elke éénéénduidige, continue transformatie met invariante indi-

catrix van een bol in zichzelf minstens één invariant punt bezit,

kan worden opgevat als bijzonder geval der aangehaalde stelling van

BoHL *). Ik toon daartoe aan het volgende theorema

:

Bike éénéénduidige, continue tran.\formatie n met invariante indi-

catrix van een bol in zichzelf kan door continue wijziging ') in de

identiteit worden overgevoerd *).

Om het bewijs te leveren, kiezen we op den bol twee tegen-

punten Pi en P^ , die een net van lengte- en breedlecirkels bepalen,

en door o. overgaan in Qi en Q._ . Door een continue reeks t van

conforme transformaties van den bol in zichzelf kunnen we Q^ en

Q,_ overvoeren in P^ en P^ . Zij c een willekeurige breedtecirkel,

zoodanig omloopen, dat P^ ten opzichte van c de orde ') -\- 1 bezit,

c' het beeld van c voor «t, dan l)ezit P^ ook ten opzichte van c'

de orde -|- '^
•

Zij P een willekeurig, niet met P^ of P^ samenvallend punt, dat

door «r in R overgaat, Q het punt, dat dezelfde breedte als P en

dezelfde lengte als R bezit, dan wordt, als we de verschillende punten

R langs lengtecirkels continu en eenparig in de correspondeerende

punten Q overvoeren, een continue reeks q van eenduidige, continue

transformaties van den bol in zichzelf bepaald, waarbij van geen der

punten R de baan door P^ of P, gjmt. Een willekeurige kromme c'

wordt dus door q overgevoerd in een kromme c", ten opzichte

^) Deze Verslagen XVU (1909), p. 750.

2) Hierop wees ik reeds in liet kort Mathem. Ann. 71 (1911), p. 325, nool *).

•^) Onder een continue wijziging van een eenduidige, continue transformatie ver-

staan we in het volgende steeds de constructie van een continue reeks van een-

duidige, continue transformaties, dw. z. van een zoodanige van een parameter

afhangende transformatiereeks, dat de plaats van een willekeurig punt een continue

functie is van zijn oorspronkeli)ke plaats en den parameter.

*) Dat deze stelling niet vanzelf spreekt, volgt hieruit, dat ze b.v. voor een

ringoppervlak niet geldt.

») Vgl. b. v. J. Taxnery, „Introduction d la theorie des fondiom d'une
variable\ t. II. p. -438.

21
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A». 1912/18.
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waarxan P^ eveneens de orde -\- 1 bezit, zoodat c" den correspon-

deerenden breedtecirkel c met den graad 'j + ^ bedekt.

Hieruit volgt, dat een breed teeirkel boog, die een willekeurig punt

P met het correspondeercnde punt Q verbindt, voor alle punten P
een met P gelijkmatig continu varieerenden breedtecirkel boog PQ
ondnbbelziimig bepaalt, zoodat een continue reeks 9' van eenduidige,

continue transformaties van den bol in zichzelf kan worden gecon-

strueerd, die elk punt Q in het correspondeerende punt P, en daarmee

de transformatie «xq in de identiteit oxervoert. Dan echter is t^^' de

gezochte continue transformatiereeks, die « in de identiteit overvoert.

We zullen zeggen, dat twee transformaties tot dezelfde klasse he-

hooren, als ze zich continu in elkaar laten overvoeren. We kunnen

dan het zooeven bewezen theorema ook als volgt formuleeren:

Stelling 1. Alle ('énéénduidige, continue transformaties met invariante

indicatrix van een hol in zichzelf behooren tot dezelfde klasse.

Daar de éénéénduidige, continue transformaties met invariante

indicatrix een bijzonder geval vormen van de eenduidige, continue

transformaties van den graad -f- J "). zoo rijst hier de vraag, of

misschien stelling 1 een bijzonder geval is \'an de algemeenere eigen-

schap, dat alle eenduidige, continue transformaties van denzelfden

graad van een bol in zichzelf tot dezelfde klasse behooren. We zullen

zien, dat dit inderdaad het geval is; we zullen n.1. aantoonen, dat

elke eenduidige, continue afbeelding van den graad nul van een bol

ft op een bol ft' door continue wijziging kan wordeii overge\'oerd in

een afbeelding van ft in een enkel punt van ft', en dat elke eenduidige,

continue afbeelding van den graad ?i ^ O van een bol ft op een bol ft'

door continue wijziging kan worden overgevoerd in een kanonische

afbeelding van den graad n, d.w.z. een afbeelding, die n—1 op [i

gelegen elkaar niet snijdende enkelvoudige gesloten krommen elk in

een enkel punt van ft', en de }i door deze Ivromraen bepaalde ge-

bieden óf alle met den graad -\- 1 of alle met den graad — 1 een-

éénduidig en continu op /i' afbeeldt. Een kanonische afbeelding kan

door onbepaald kleine continue wijziging worden overgevoerd in een

enkelvoudig vertakte Riemannsche afbeelding, d.w.z. een afbeelding

die in den zin der analysis situs overeenkomt met een enkelvoudig

vertakte afbeelding \an een ?i-bladig Riemannsch oppervlalv van het

geslacht nul op het complexe vlak ; dat echter alle enkelvoudig ver-

takte Riemannsche afbeeldingen tot dezelfde klasse behooren, volgt

1) Malhem. Ann. 71 (1911), p. ]06.

2) Mathem. Ann. 71 (1911), p. lOG en 324.
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naar oen opmerking van Ki.kin ^) nit een bekende slellin» van

LÜKOTH— ClEBSCII.

Om een willekeurig gegeven eenduidige, continue afbeelding a

van 1.1 op (i' over te voeren in een afbeelding in een enkel punt

resp. in een kanonische afbeelding, wijzigen we liaar eerst continu

tot een sunpViciale approximeering^) a', waarvoor wt, door eveidueele

onderverdeeling der er aan ten grondslag liggende simplicialc

verdeelingen van (i en n', kunnen zorgen dat elke gronddrielioek

van II of een enkelen gronddrielioek of een enkele grondzijde

of een enkel grondpunt van n' bedekt, en zoeken vervolgens of

het mogelijk iS; een positief en een negatief afgebeelden grond-

drielioek van (i te vinden, die zich uit elkaar laten bereiken door

uitsluitende overschrijding \aii lu't^t in een enkel punt afgebeelde

grondzijden van (i. Indien dit het geval is, bestaan er ook een positief

en een negatief afgebeelde gronddrielioek f^ resp. /„ van (i, die op

denzelfden gronddriehoek f' van /*' worden afgebeeld, en zich uit

elkaar laten bereiken door uitsluitende oxerschrijding van in dezelfde

zijde Cj van /' afgebeelde grondzijden van [i. De bij dezen weg van

^1 naar tu gekruiste gronddriehoeken /,, /.,, . . . , tn—\ van (i woorden

dan eveneens geheel in j^ afgebeeld.

Zijn c, en c^ de beide overige zijden van f', dan kunnen we door

continue wijziging van <i' en verdere onderverdeeling van t^, t^ . . .,

tn—\, tn een afbeelding «" verkrijgen, waarxoor t^, t^, . . ., tn—\, i„ alle

geheel in z.^ en z^ worden afgebeeld, en die, evenals «', de eigen-

schap bezit, dat elke gronddriehoek van n of een enkelen gronddrie-

hoek of een enkele grondzijde oi' een enkel grondpunt van (i'

bedekt.

Op dezelfde wijze als we e.' tot a" hebben gewijzigd, wijzigen we
zoo mogelijk a" tot «'", en zetten dit proces voort, totdat we na een

eindig aantal schreden een afbeelding de) bereiken, die zich niet

meer op de beschrexen manier laat wijzigen.

We construeeren nu op [i alle mogelijke uit bij «0^^ behoorende grond-

zijden gevormde polygonen, die voor «(p) in een enkel punt worden

afgebeeld. Deze verdeelen (i in een eindig aantal gebieden ^^i, ^5, .. .,

gt^. Elk gebied (/.,, dat voor a^i') niet nergens dicht wordt afgebeeld,

bezit de eigenschap, dat geen geheel er binnen of gedeeltelijk er

binnen en gedeeltelijk op zijn grens verloopend polygoon bestaat,

1) Vgl. „ Ueber Riemann's Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer

Integrale''. Leipzig, 1882.

«) Mathem. Ann. 71 (1911), p. 102.

21*
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dat voor d'J''^ in een enkel punt wordt afgebeeld ^). Elke twee tot

eenzelfde g-, behooiende gronddrielioeken laten zich binnen g.j uit

elkaar bereiken door uitsluitende overschrijding van ?z/t'/ in een enkel

puiil afgebeelde gi'ondzijden, zoodat van de gronddriehoeken van

q.j of gQen enkele negatief of geen enkele positief wordt afgebeeld.

Daar elk samenhangend deel der grens van ^^ in een énkel punt van

n' wordt afgebeeld, wordt n' door het beeld ^ an g.j met een zekeren

graail overdekt, die we zullen aannemen dat })Ositief is. Er treden

dan geen negatieve beelddriehoeken op, in 't algemeen echter wel

singuliere beelddriehoeken, waarvan twee hoekpunten samenvallen.

Door elk samenhangend deel y-,- der grens van g., als een enkel

|)unt 1\- te beschouwen, gaat ƒ/,, over in een bol h-,, en we kunnen

uit de bij «O') behoorende simpliciale verdeeling van ƒ/, een simpliciale

verdeeling van b-, afleiden, door alle grondzijden van g.,, die de grens

raken, doch niet in de grens liggen, te halveeren, door middel van

deze deelpunten eiken gronddriehoek, waarvan een zijde in de grens

ligt, te verdeelen in een driehoek en een trapezium, dat zich laat

opvatten als gronddriehoek van h,, en de overige gronddriehoeken,

waarvan zijden zijn gehalveerd, dienovereenkomstig in nieuwe grond-

driehoeken te verdeelen. De simpliciale afbeelding cé^P) van g-, op

(t' is dan tegelijk een simpliciale afbeelding van Jh op ft', terwijl

we door onderverdeeling der simpliciale verdeelingen van h., en n'

kunnen zorgen, dat elke gronddriehoek \an b, of een enkelen grond-

driehoek of een enkele grondzijde van [i' bedekt.

Door een der voor «(') in een enkel punt afgebeelde grondzijden

van /;, uit te kiezen en deze als een enkel punt en dienovereenkom-

stig de twee er aan grenzende gronddi-iehoeken als lijnsegmenten op

te vatten, gaat b, over in een nieuwen bol h/ , die eveneens door

«0>) simpliciaal wordt afgebeeld. Op dezelfde wijze leiden we, zoo

mogelijk, uit b./ een bol b.J' af, en zetten dit proces voort, totdat we
na een eindig aantal schreden een bol bS''^> \'erkrijgen, die voor «(^^^

geen singuliere beelddriehoeken meer bezit.

1) Daar n.1. deze eigenschap voor uit grondzijden gevormde polygonen geldt,

bezit elkn gronddriehoek van g., hoogstens één in een enkel punt afgebeelde grond-

zijde. Dan echter moet een in een gronddriehoek liggende gebroken lijn, die niet

geheel in een grondzijde ligt en in een enkel punt wordt afgebeeld, noodzakelijk

geheel liggen in een twee niet met een hoekpunt samen\"allende punten van den

omtrek verbindend rechtelijnsegmen'. Een in een enkel punt afgebeeld polygoon

moet dus öf geheel over grondzijden verloopen óf kan slechts in één en dezelfde

grondzijde van ix' afgebeelde grondzijden over?chrijden In het laatste geval zou

echter de reeks der hierbij gekruiste gronddriehoeken van u geheel in diezelfde

grondzijde van n' afgebeeld moeten worden, zoodat elk der beide uit grondzijden

gevormde grenspolygonen dezer reeks (waarvan er hoogstens één illusoor kan wor-

den) in een enkel punt van u' zou worden afgebeeld.
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Laten 7> eii D de beide groiid[)uiiteii vai» b.j"^^^) zijn, die vour

é./'") zijn geïdentificeerd, a en c de beide gronddrielioeken van fj./"^~^\

die voor bj'"') tot lijnsegmenten zijn gecontraiieerd. De driehoeken a en c

iiebben dan óf slechts de zijde BD óf bovendien nog een tweede

zijde, waarvan we mogen aannemen dat ze het hoekpnnt B bevat,

gemeenschappelijk.

In het eerste geval stellen Ave het derde hoekpnnt van a resp. c

voor door A resp. C, en het door a en c tezamen bedekte gebied

door (/. Van de grondpunten B en D valt er minstens één, bijvoor-

beeld D, niet samen met een punt 1\- . We verbinden dan in 6./'"—')

buiten g de pnnten A en C door een in de nabijheid der gebroken

lijn ADC verloopenden eidvelvoudigen knrvenboog /?, en stellen het

tusschen iS en de gebroken lijn ADC ingesloten gebied voor door «y'.

Door een continue reeks van de punten van /? invariant latende

éénéénduidige, continue transformaties, die elk punt van AB en BC
overvoeren in ©p /y./'") er mee samenvallende punten, kunnen we
vervolgens het gebied t/ -{- g' met zijn grens geleidelijk reduceeren

tot het gebied g' met zijn grens. Stellen we door a.Jj") voor een

willekeurige eenduidige, continue afbeelding van 6;'"'^ op n' , dan

correspondeert met deze reductie van g -f- g' tot g' een continue

reeks \an eenduidige, continue afbeeldingen van /;./"'—•) op ^-Z'"), die

de door de identiticeering van B en D verkregen afbeelding o\er-

voert in een éénéénduidige, continue correspondentie ,«««— i waarbij

de punten l\r aan zichzelf beantwoorden, dus ook een continue reeks

van eenduidige, continue, de beelden der punten Pvr invariant latende

afbeeldingen van ^;./"'— ') op ft', die ct-P^\ beschouwd als afbeelding

\an />/'"—') op n' , overvoert in die afbeelding «./'"—') van 6./'""^) op

n' , welke zich door middel van ««,,,-; uit «/"O laat afleiden.

In het tweede geval stellen we het derde hoekpunt van a en c

voor door F, kiezen op de zijde DF van a, de zijde DF \an c, en

de gemeenschappelijke zijde BF achtereenvolgens drie punten A,

C en G, die bij den overgang van i^./'«— ') tot ^>./"0 tot samenvallen

worden gebracht, verbinden .4 binnen a rechtlijnig met B en G,

C binnen e rechtlijnig met B en G, en passen de bewerking van

het eerste geval achtereenvolgens toe op de gronddriehoekenparen

ABD en CBD; BCG en FCG; BAG en FAG').
Door deze bewerking achtereenvolgens op è./'), by''~^\ . . . ,

//', en

b'., toe te passen, bevinden we, dat de afbeelding «0^^' van b, op ii'

door een de beelden der punten P,r invariant latende continue

1) Als we den (slechts ter wille der overzichtelijkheid ingevoerden) eisch van de

invarianlie der beelden der punten 1\t lieten vallen, zou dit tweede geval natuurlijk

ook geheel op dezelfde wijze als het eerste kunnen worden behandeld.
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wijziging kan worden overgevoeid ineen afbeelding au vanA. op»<',

die zich door niiddcl van een eeneend uidige, continue correspondentie

tussciieii h-J'''^ en />. nit (ér) laat afleiden. Dcxar nu è./'' zich in

elementen laat verdeden, die voor «» alle met den graad +1 één-

éénduidig op een gronddriehoek \an ;t' worden afgebeeld, laat b,

zicli in elementen verdeelen, die voor «/( alle met den graad -f 1

éénééndnidio- o[) een gronddriehoek van n' worden afgebeeld. De

afbeelding au van b, op n' is dus een Rimnannsche afheeldhvj, die

we eventueel door een onbepaald kleine, de beelden der punten

P,. invariant Uitende continue wijziging kunnen overvoeren in een

enkelvoudig vertakte Rieraannsche afbeelding.

Door dit wijzigingsproces voor alle waarden \an r, waarvoor het

toepasselijk is, uit te voeren, geraken we tot een afbeelding de, die

voor elk der bollen b,,b^, . . . ,hk is hetzij een enkelvoudig vertakte,

positieve of negatieve Riemannsche afbeelding, hetzij een nergens

dichte afbeelding.

In elk gebied g, ai)proximeeren we de grensdeelen -/,- door elkaar

niet snijdende enkelvoudige gesloten krommen z,r • Elke y,,- omsluit

met de bijbehoorende y,- een gebied c/',^ , en de in eenzelfde^, gelegen

X,- omsluiten tezamen een gebied g'.,. De bij een bepaalde t behoorende

gebieden ^'v- vormen tezamen een gebied g"r- Door een continue

reeks van eenduidige, continue afbeeldingen van g-, op b-, kunnen

we de identiteit overvoeren in een afbeelding, waarvoor ƒ/', met uit-

sluiling van zijn grenzen éénéénduidig en continu op b-, en y.,r en

(/',r in Pvr worden afgebeeld. Doen we dit voor alle waarden van r,

dan gaat hierdoor de o\er in een afbeelding «/, die voor elk der

gebieden g'., en g"r na contractie zijner randen tot punten is hetzij

een enkelvoudig vertakte, positieve of negatieve Riemannsche af-

beelding, hetzij een nei-gens dichte afbeelding.

De gebieden ƒ/', en g"r, die we in het vervolg door o,^, (\^, . . .^u

zullen voorstellen, worden op ii bepaald door een eindig aantal

elkaar niet snijdende enkelvoudige gesloten krommen.

We kiezen een willekeurig gebied a-, uit, en nemen in de eerste

plaats aan, dat a/ voor den door contractie der randen tot punten

uit jTv ontstaanden bol u. een enkelvoudig vertakte Riemannsche afbeel-

ding is. We brengen dan op »«' een bij deze afbeelding behoorend

systeem van verlakkingssueden aan, die met een systeem van enkel-

voudige gesloten ,,vertakkingskrommen" op r. correspondeeren. Door

eerst de vertak kingssneden op ft' invariant te laten, doch de vertak-

kingskrommen op v. eventueel zoodanig conlinu te varieeren, dat ze
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geen aan een rand van o, beantwoordend pnnt bevatten, en vervol-

gens de vertakkingskromnien op i\ invariant te laten, doch de ver-

takkingssneden op ft' continu tot [ninten te contralieeren, kiiimcn wc
de door m bepaalde afbeelding van r., op [i continu wjj/.igen tot een

kanonische afbeelding. Bij deze continue wijziging varieereu in liet

algemeen de beeldpunten der randkrommen van %., mede. Zij /-zulk

een randkromme, övr bet door /- op jt bepaalde restgebied van a,,

dan kunnen we de continue varieei-ing van het beeldpunt van /- vol-

gen met een continue reeks van éénéénduidige, continue transfor-

maties van fi' in zichzelf, waaraan een continue wijziging der door

«/ bepaalde afbeelding van cj,. op [i beantwoordt. Brengen we deze

wijziging in de afbeelding aan \ oor alle- restgebieden van g.,, dan

krijgen we een afbeelding ci
i
van ft op ft', waai'in tii continu kan

worden overgevoerd, en die voor iv, een kanonische afbeelding is.

In de tweede plaats nemen we aan, dat «/ voor i\ een nergens

dichte afbeelding is. We kunnen dan de door «/ bepaalde afbeelding

van i\ op ft' continu wijzigen tot een afbeelding in een enkel punt.

De hierdoor meegesleepte varieering der randbeeldpunten ^an v], kun-

nen we weer op de boven beschreven wijze voigeji met een continue

wijziging der door m bepaalde afbeelding der restgebieden van o.,,

en krijgen zoo een afbeelding ai van [i op ft', waarin- «/ continu

kan worden overgevoerd, en die r, in een enkel punt afbeeldt.

Deze bewerking achtereenvolgens voor alle waarden van v uit-

voerend, krijgen we een afbeelding ir^ van [i op ft', w^aarin o/ con-

tinu kan worden overgevoerd, en die elk der gebieden ^3., 1%, . . .
,

^u hetzij na contractie der randen tot |uinten kanonisch, hetzij in een

enkel i)unt afbeeldt. De bol [i is dan door een eindig aantal elkaar

niet snijdende enkelvoudige gesloten krommen in een zoodanig eindig

aantal gebieden d^, d^, . . . ., du,- verdeeld, dat elk dezer gebieden

voor a^'' hetzij na contractie der randen tot punten éénéénduidig en

continu, hetzij in een enkel punt wordt afgebeeld. De graad der

afbeelding dezer gebieden is dus O, -|- 1 of — 1, waarnaar we
gebieden der eerste, der tweede en der derde soort onderscheiden.

Indien voor de afbeeling c((r'\ die we verder door ctf zullen voor-

stellen, alle gebieden (/., van de eerste soort zijn, hebben w^e ons

doel bereikt; immers dan hebben we a continu overgevoerd in een

afbeelding van ft in een enkel punt van ft'. We beperken ons dus

verder tot het geval, dat er onder de (/, gebieden der tweede of

derde soort zijn, en nemen aan, dat er bovendien gebieden der eerste

soort optreden. Er is dan ook een gebied dy, der eerste soort, dat
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grenst auii een gebied (k der (weede of derde soort. Het door (/,,

en d~ tezamen gevormde gebied stellen we voor door (1,,^, den door

contractie der randen tot pnnten uit d,~ ontstaanden bol door d,~.

We kunnen dan de door «/ bepaalde eenduidige, continue afbeelding

van örb op n' continu wijzigen tot een éénéénduidige, continue

afbeelding van ö,,^ op ft'. De hierdoor noodzakelijk meegesleepte

varieering der van dr, afkomstige randbeeldpunten van dr,b kirnnen

we weer op de boven beschreven wijze volgen met een continue

wijziging van de door «ƒ bepaalde afbeelding der van dr. afkomstige

Testgebieden van dr~, en krijgen zoo een afbeelding «/, die zich

Aan (if hierdoor onderscheidt, dat een gebied der eerste en een gebied

der tweede resp. derde soort vereenigd zijn tot een enkel gebied der

tweede resp. derde soort.

Deze bewerking zoo dikwijls mogelijk herhalend, geraken we na

een eindig aantal schreden tot een afbeelding dp, die zich van «/

hierdoor onderscheidt, dat alle gebieden der eerste soort door gebieden

der tweede of derde soort zijn geabsorbeerd.

Indien voor de afbeelding dp, die we verder door «^ zullen voor-

stellen, zoowel gebieden der tw^eede als der derde soort optreden,

beschouwen we een gebied d- der tweede soort, dat in een enkel-

voudige gesloten kromme i~p grenst aan een gebied dp der derde

soort, stellen het door d^ en dp tezamen gevormde gebied voor door

d^p en den door contractie der randen tot punten uit c/^^ ontstaanden

bol door (i^p- Het beeldpunt van /-; voor a^j stellen we voor door

P,, het tegenpunt van P^ op [i' door /\, en wijzigen de door «^

bepaalde afbeelding van d^^, door alle van 7\ uit gemeten pool-

afstanden continu en evenredig te verkleinen tot nul, tot een af-

beelding van ff-; in het enkele punt 1\. De hierdoor noodzakelijk

meegesleepte varieering der i-andbeeldpunten van d-p kunnen we op

de boven beschreven wijze volgen met een continue wijziging der

door a,i bepaalde afbeelding der restgebieden van dr.,, en krijgen zoo

een afbeelding a^', die zich van itq hierdoor onderscheidt, dat een

gebied der tweede en een gebied der derde soort xereenigd zijn tot

een enkel gebied der eerste soort; dit gebied echter kunnen we, zoo

het niet den geheelen bol ;t inneemt, op de boven beschreven wijze

doen absorbeeren door een aangrenzend gebied der tweede of derde

soort, waarbij a.^' continu overgaat in een afbeelding «',/, die zich

van ii,i hierdoor onderscheidt, dat een gebied der tweede en een

gebied der derde soort tezamen door een gebied der tweede resp.

derde soort zijn geabsorbeerd.
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Deze l)e\verkiiig' zoo dikwijls luogelijk liurluilend, ^oi-akeii wc iia

een eindig aantal sclireden tot een afbeelding «^', waarvoor de

gebieden d-, of alle van de tweede of alle van de derde soort zijn.

Deze afbeelding is dns een binonische afheeldlny, en we hebben

bewezen

:

Stelling 2. Alle eenduidige, continue tmnsfonnaties van den-

zelfden graad van een hol in zichzelf beliooren tot dezelfde klasse.

Van het omgekeerde dezer stelling bevindt zich een bewijs Matlieni.

Ann. 7J, p. 105.

Bij het nitwerken der in de tweede mededeeling over dit onderwerp ^)

geschetste ideeën is mij gebleken, dat in den opzet van den daar aan-

gegeven bewijsgang nog een stilzwijgende rol gespeeld wordt door de

door mij gekritiseerde -) ScHOENtLiEs'sche theorie der gebiedsgrenzen,

zoodat de 1. c. p. 115 geformnleerde stellingen 1 en 2, alsmede de

er op steunende, Matheni. Ann. 69, p. 178 en 179 zonder bewijs uitge-

sproken ,,algemeene translatiestelling", in het meest algemeene geval

nog niet als bewezen kunnen worden beschouwd'), en hier nog een

vraag van het hoogste gewicht open ligt.

De aan het slot der tweede mededeeling (p. 117), alsmede Mathem.

Anji. 69, p. 179 en 180 geformuleerde ,,vlakke translatiestelling" is

intusschen langs een anderen weg in haar vollen omvang bewezen ^).

Wiskunde. — De Heer Hk. de Vkies biedt eene mededeeling aan:

„Over meetkundige plaatsen, stralen- en nulstelsels, afgeleid uit

eene kubiscke en eene hikwadratische ruimtekromme." I.

J. In het Verslag van de Vergadering dezer Akademie van Zater-

dag 30 Sept. 1911, p. 201, heeft de Heer Jan de Vries de in. pi.

der punten onderzocht tlie naar 3 paren elkaar kruisende rechten 3

complanaire transversalen zenden, en in het Verslag der Vergadering

van 25 Nov.l9ri, p.574, heeft de Heer P.H. Sciioute ditzelfde onderzoek

uitgevoerd voor de punten die naar [n -\- 2)„-paren elkaar kruisende

rechten {n -\- 2)„ 0[) een kegel \an den n^^^'^ graad liggende transver-

1) Deze Verslagen XVilI (1909), p. 106-117.

2) Vgl. Matliem. Ann. 68 '(1910), p. 422—434.

^) Uecds de eigenschap van p. 108, dat het transformatiedomein hoogstens twee

Testgebieden bepaalt, vervalt liij de daar gevolgde domeinconstructie voor sommige

buiten de ScHOEKFLiEs'sche theorie vallende gebieden.

*) Vgl. Mathem. Ann. 72 (1912), p. 37-54.
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salen uilzeiKleu ; iii het volgende zullen één van de drie lijnenparen

vervangen worden door eene kubische, de beide andere door eene

bikwadratische ruimtekromme van de eerste soort. Door een punt

P gaat dan ééne koorde a van k\ en gaan twee koorden b van k^;

wij vragen naar de m, pi. der punten P voor welke de rechte a en

de beide rechten b in één vlak liggen.

Wij. denken eene koorde a van ^'. Door een willekeurig punt P
van deze gaan twee koorden b^, br van h\ en in het vlak ab^ ligt

ééne koorde b^ die ^i niet op k' zelve ontmoet, in ab^ ééne zoo-

danige koorde hf'; noemen wij de snijpunten van b^ en b* met a

gemakshalve beide Q, dan worden op deze wijze aan ieder punt P
twee punten Q toegevoegd. Het is echter duidelijk dat aan ieder

punt Q ook 2 punten P zijn toegevoegd, zoodat op a eene (2,2)-

verwantschap ontstaat met 4 coïncidenties, en voor deze is blijkbaar

het tripel a -|- 2^> complanair. Het is echter gemakkelijk in te zien

dat de 4 coïncidenties twee aan twee samenvallen ; immers noemt

men de eene ^'an de twee koorden b door zulk een punt b^. dan

is de andere b.^, maar noemt men deze laatste b^% dan wordt

6i ^ b^^-, zoodat inderdaad de coïncidenties twee aan twee samen-

vallen. Verder is gemakkelijk aan te toonen dat de beide coïnciden-

ties in het algemeen niet in de snijpunten van a met k^ vallen;

immers de beide koorden /; door zulk een punt zullen in het alge-

meen niet met a in één vlak liggen.

Uit deze overwegingen volgt dus dat a de gezochte m. pi. buiten

k'^ nog in 2 punten snijdt ; toont men dus verder aan dat k^ eene

dLd)belkromme is, (hui is bewezen dat de gezochte m. />/. een opper-

vlak 12" van (h'n G'*^" (jraad is. iSJu gaan door een punt P van k^

2 koorden b, en in het vlak door deze liggen 2 koorden a ; ieder

punt van Z' is dus een dubbelpunt voor het oppervlak.

2. Wij bepalen oi)nieuw den gi-aad \an ii" door eene koorde b^

van /t-^ te beschouwen. Door een punt P van b.^ gaat ééne a, en in

het vlak ab^ ligt ééne 6., ; snijdt deze J)^ in Q, dan wordt aan ieder

punt P één punt Q toegevoegd. Omgekeerd gaat door Q ééne J)^,

maar in het vlak JiJ)^ liggen i^w 3 koorden a ; op /;, vinden wij

dus nu eene (l,3)-verwantschap, met 4 coïncidenties, en deze vallen

nu niet twee aan twee samen; immers door iedere coïncidentie gaat

ééne a en ééne b.^, maar deze kunnen natuurlijk hunne rollen niet

wisselen. Ook \ali geen enkele coïncidentie op /t^ ; want door een

snijpunt /-* van />, met k"^ gaat ééne a, en de verbindingslijn van de

twee overige snijpunten van het vlak ab^ met k^ gaat in het alge-

meen natutulijk niet door P. Eene koorde van k^ snijdt dus 52"
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builen /;' nog in 4 punten; /' is (/iis roor ii" i>,'nc miLelvoaduji'

kromme.

Deze laatste uitkomst heeft iets onverw^elits, wunt als men k^ op

zich zelve beschouwt komt men tot een geliecl ander resultaat. Door
een punt P van I' gaat nl. ééne (f, en in een \v i 1 1 e k c ii i-i g vlak

door deze liggen 3 koorden h door /-*, zoodat ieder punt van k\
op zich zelf beschouwd, oneindig dikwijls aan de oorspronkelijk

gestelde vraag voldoet; neemt men echter ook de punten buiten k*

in aanmerking, dan vindt men Itlijkens het bovenstaande een i2"

waarvoor k* slechts eene enkelvoudige kromme is.

Dat k^ juist eene enkelvoudige kromme is wordt door de

volgende beschouwing begrijpelijker. De kromme k' is de doorsnede

van twee kwadratische oppervlakken 0j, 0,, en het vlak der beide

koorden b^, />., is tevens het \'lak door F en de snijlijn .v der beide

poolvlakken :Tj, rr^ van F ten opzichte van *I\ en <h.^\ valt nu r
juist op k\ dan worden rrj, cr^ raakvlakken in F aan <P^, <I>„, humie

snijlijn s dus de raaklijn t in F aan h* ; onder alle vlakken door

F komen dus feitelijk slechts in aanmerking diegene die door if gaan,

en aangezien nu het vlak door t en de koorde a door F ondubbel-

zinnig bepaald is, en in dit vlak slechts 2 koorden h liggen, telt F
inderdaad slechts éénmaal.

3. Door /t' gaan 4 kwadratische kegels, wier toppen wij 7\,..., 7\

zullen noemen. Ook deze toppen gedragen zich ten opzichte van

de oorspronkelijk gestelde vraag eenigszins onregelmatig, want een

willekeurig vlak door de door 7\ gaande lijn a bijv. Itevat steeds

2 koorden />, zoodat dus ook de 4 kegeltoppen, op zich zelve be-

schouwd, oneindig dikwijls aan de gestelde vraag voldoen; niettemin

zijn deze punten voor ii' .slecht.s enkelroudiye piaifen.

Wij bewijzen dit het gemakkelijkst met behulp van de ribben van

het viervlak 7\ . . . 1\. Beschouw bijv, 1\T.,, en vat k'^ op als de

doorsnede der beide kegels die 2\ en 7'^ tot toppen hebben. Alle

punten F van 1\ T.,_ hebben ten opzichte \an den eersten kegel slechts

één poolvlak n-^, nl. het vlak 1\J\1\, en eveneens ten opzichte van

den tweeden kegel slechts één poolvlak rr^,, nl. T/F^T^; de snijlijn

T/F^ is dus de lijn *• voor alle punten F van T-^T.^, of m. a. w.

de vlakken Ps (of Fbjj^) voor alle punten van 1\T, vormen een

vlakkenbundel om de ribbe T^T^. Het komt er nu op aan die

punten F van T^T^ te vinden, voor welke de door P gaande koorde

<i van /.:' in het vlak Fs ligt, en li iertoe hebben wij eenvoudig ieder

vlak Fs met k^ te snijden, waaidoor wij in ieder zoodanig vlak 3

koorden a vinden, die alle tezamen een regehiak f^'' van den 4^'''"
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f>raad voriucu met k' als (lubbelkromme en s als enkelvoudige rit'lit-

lijii; immers door een punt van s gaat slechts ééne koorde «, terwijl

in een vlak door s 3 zoodanige koorden liggen, en door éénpunt

van h^ blijkbaar 2 koorden a gaan die .v snijden. Dit regelvlak ii"*

nu snijdt 1\ 7\ in 4 ])nnten, doch tot deze behooren 2\ en T^ zelve

niet, omdat er geen enkele reden is aan te geven waarom er van

de drie koorden n in het vlak l\T^i\ bijv. ééne juist door 7^^ zou

gaan; wij vinden dus op T/F. 4 snijpunten buiten de beide kegel-

toppen, en aangezien deze laatste toch natuurlijk e^'eneens tot het

oppervlak behooren, tellen ze op T^T.^, en dus ook in het algemeen,

éénmaal.

Bepaalt men de snijpunten \'an .ii" met de koorde a door T^, dan

vindt men dat de twee punten, die deze koorde buiten k^ nog met

liet oppervlak gemeen heeft (§ 1), met 1\ samenvallen, w^at met het

oog op het ^'oorg•aande zeggen wil dat a het oppervlak in 1\ aan-

raakt. Wij trachten ook op deze bijzondej-e koorde n de (2,2)-ver-

wantschap van § i te verkrijgen, wat zonder moeite gelukt, en waarbij

slechts dit bijzondere valt op te merken, dat zoowel in het vlak

hj)^ als in h{^b^^ de 4 punten van k^ twee aan tw^ee op twee rechten

door Tj liggen. Zal nu het snijpunt P van b^ en a samenvallen met

het snijpunt Q van 1\ en a, dan moeten de 4 punten van k"^ in het

vlak ahj}^ een volledigen vierhoek vormen met P en 1\ ais twee

van (Ic drie diagoucialpunten, en dit is slechts mogelijk indien de

lijn I\P, dus a, op een bijzonderr-n kegel van den tweeden graad

ligt, wat in het algemeen het geval niet zal zijn. In een willekeurig

vlak door 1\ liggen nl. 4 punten van k\ die een volledigen vierhoek

vormen; één der drie diagonaalpunten is 7\, de beide andere liggen

in 7\1\1\, en doorloopen hier bij verandering van het vlak blijkbaar

een kegelsnede door T^, T^, 1\ ; ligt nu a toevallig juist op den

kegel die deze kegelsnede uit 7\ projecteert, dan zouden twee

coïncidenties \an de (2,2)-verwantschap op de kegelsnede, de beide

andere in 1\ liggen; in ieder ander geval echter moeten alle vier

coïncidenties in 1\ samenvallen, en moet dus a het oppervlak il^ in

1\ aanraken.

4. Wij gaan er nu toe over de snijpunten van 52" met eene

geheel willekeurige rechte / te bepalen. Te dien einde laten wij een

punt P de lijn / doorloopen, en gaan na hoe dikwijls de door P
gaande koorde a in het vlak Ps komt te liggen. Volgens § 3 \ormen
de koorden a die van de punten P van / uitgaan, een regelvlak

van den 4'^^" graad met dubbelkromme k^ en enkelvoudige richtlijn

/; de lijnen s, behoorende bij de punten P van /, vormen een regel-



313

^cliaai', on de vlakken Ps oinliiilleii oen on '.wik kei haar oppei\ lak

van de 3'''" klasse. Dooi'loopt nl. P de lijn /, dan draaien de Ueide

poolvlakken rr^, n-.^ van P len o|)ziclite Aan 'I\ en *I'^ (\<j;l. § 2) om
de beide aan / toegevoegde, elkaar in liet algemeen krnisende,

rechten li,L; de rechte s doorloopt dus eene retjelsdmar met /^ en

4 (ds dragers.

Nu het oppervlak, omhuld door de vlakken J\\ Wij denken een

willekeurig punt O der ruimte, kiezen een punt J* op /, bepalen

de bijbehoorende rechte s, en zoeken het snijpunt Q van het vlak

Os met /; op deze wijze wordt aan ieder punt P één punt Q toe-

gevoegd. Willen wij omgekeerd weten hoeveel punten P aan Q
zijn toegevoegd, dan ti-ekken wij de verbindingslijn OQ en snijden

deze met de zooeven ge\'onden regelschaar der rechten .v ; door elk

der beide snijpunten gaat ééne lijn >• wier bijbehoorend punt P op

/ ligt, zoodat aan één punt Q 2 punten /^ zijn toegevoegd. Tusschen

de punten P en Q op / bestaat dus eene (l,2)-verwantschap ; voor

de drie coïncidenties gaat het vlak Ps door O : de vlakken Ps, be-

hoorende hij de punten eener rechte l, ondndlen dus inderdaad een

ontwikkelhaar oppen^Iak van de 3'^^ klasse.

Nu voegen wij aan de tigunr een willekeurig vlak n toe., en

bepalen de doorsnede van dit Alak zoowel met het regelvlak van

den 4*^" graad, gevormd door de koorden van Z;^ die op / rusten,

als met het zooeven gevonden ontwikkelbare oppervlak van de

3-'<^ klasse; de eerste is eene rationale kromme \an den 4"" graad,

met 3 dnbbelpunten in de snijpunten van « met k^, en een enkel-

voudig punt in het snijpunt van « met /, de tweede eene rationale

kromme van de 3*^'^ klasse, met eene dnbbele raaklijn.

Door een willekeurig punt der kromme van den 4'" graad gaat

ééne koorde a, die / in P snijdt, en door P gaat één vlak Ps;

zoodoende wordt aan ieder punt der kromme k"^ \an den 4'-' graad

ééne raaklijn der kromme k^ \an de 3'''" klasse toegevoegd, terwijl

op dezelfde wijze is in te zien dat aan een dubbelpunt van k^ 2

verschillende raaklijnen n an k^ worden toegevoegd. Even gemakkelijk

overtuigt men zich dat aan iedere raaklijn van k^ één [)unt van k^

wordt toegevoegd, en aan de dubbele raaklijn twee verschillende,

zoodat het resultaat is dat er eene (J,J )-\ erwautscha[) bestaat tusschen

de punten van k"^ en de raaklijnen van /., ; de vraag is hoeveel

coïncidenties deze vei-wantschap bezit.

Neem een j)unt 7"* op k^ en bepaal de toegevoegde raaklijn t van

/g, die k^ snijdt in 4 punten <l\ omgekeerd gaan door een punt Q
3 raaklijnen t, en aan elk van deze is één punt P toegevoegd;

tusschen de punten P en Q bestaat dus eene !3,4)-verwantschap, en
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aangezien de drager rationaal is, is liet aantal coïncidenties 7. Eén

van deze is noodzakelijk liet snijpnnt van / en a; immers door dit

punt, als punt P van / opgevat, gaat eene koorde a, en tevens een

vlak Ps, dat a natuurlijk volgens eene door P gaande lijn snijdt

zonder dat echter tt in liet vlak Ps behoeft te liggen. Wij hebben

dus hier eene coïncidentie in het vlak «, waaraan geen incidentie

van a met het vlak A' beantwoordt ; zonderen wij deze af, dan

lilijven er 6 coïncidenties over die elk hel gevolg zijn van een snij-

|)unt van / met 12\

Volledigheidshalve voegen wij aan het voorgaande nog toe dat de

regelschaar der stralen .y, die bij de punten P van / behooren, de

4 kegeltoppen 7',,..., 1\ (vgl. § 3; bevat: immers 7\ heeft tot

poolvlak zoowel ten opzichte van <P^ als van 0., het vlak T.,T^1\,

dus gaan omgekeerd de beide poolvlakken van het snijpunt van /

met dit vlak door 7\, en dus ook hunne snijlijn s.

Het ontwikkelbaar oppervlak der vlakken Ps is van de S*^'*-' klasse,

dus moeten ook door iedei- punt P \ au / zelve 3 vlakken Pa' gaan
;

inderdaad zijn er twee stralen .v \an de regelschaar die / snijden,

en aan welke twee punten P \ aii / zijn toegevoegd; door / gaan

dus twee vlakken Ps, en deze moeten voor ieder punt van /worden

opgeteld bij het \lak dat door dat punt. maar niet door / gaat.

o. Zooals wij vroeger reeds zagen is k* voor het opperxlak ii'

eene enkelvoudige, If" eene dubbelkromme, en andei-e dubbelkrommen

kan het oppervlak niet bevatten; immers zal een punt O een dubbel-

punt zijn, dan moeten door dit punt of meer dan ééne koorde a,

öf meer dan twee koorden h gaan ; het eerste is slechts mogelijk

voor de punten van /(•^ het laatste slechts voor die van l:\ en deze

beide krommen hebben wij reeds onderzocht Daarentegen bevat liet

oppervlak een aantal enkelvoudii/e, elkaar kruisende, rec/ite lijnen, en

ivel ten getale van 20; de koorden \*aii /•' nl. vormen eene stralen-

congruentie (1,3), die van k* eene dito (2,6), en deze congruenties

hebben volgens het theorema van Halphen i.2-f 3.6=r20 stralen

gemeen. Door een punt P van zulk een straal gaat ééne koorde a,

ééne koorde h^ die met a samenvalt, en nog eene koorde b^ ; het

is dus een enkelvoudig punt voor fi\ Twee van deze rechten kunnen
elkaar onmogelijk snijden buiten k' , omdat dan immers door één

punt 2 koorden a zouden gaan, wat onmogelijk is; dat zij elkaar op

k^ zouden snijden is niet onmogelijk, maar eischt eene bijzondere

ligging van k" en k* ten oi)zichte van elkaar, die wij niet willen

onderstellen.

Een .willekeurig vlak door eene van de 20 rechten snijdt S2\
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behalve in deze rechte, nog volgens oenc kromme van den 5'^" graad,

die met de rechte haar beide snijpunten met k\ maai- niet die met

k\ gemeen heeft, omdat immers deze hxatsie voor het oppervlak

slechts enkelvoudige punten zijn. Behalve de beide snijpunten oj) /'

moet echter de kromme met de rechte nog 3 punten gemeen hebl)en,

in welke punten het bedoelde vlak het oppervlak dus moet aanraken
;

52" hecit dus oneindig vele drievoudige raakvlakken, die gerangschikt

zijn in 20 vlakkenhundels, om de 20 rechten van hef oppervlak als assen.

7.8.9
Een oppervlak van den G^'" graad is bepaald door ^ 1=83

punten, of in het algemeen enkelvoudige voorwaarden ; wij willen

nagaan voor hoeveel ejikelvoudige voorwaarden k\ k\ en de 20

rechten van het oppervlak gelden. De kromme /.'^ moet dubbelkromme

zijn ; trachten wij dus een oppervlak \an den 6'" graad te constru-

eeren dat k^ tot dubbelkromme heeft. In een willekeurig vlak a

nemen wij 18 punten geheel willekeurig aan, bepalen de 3 snijpunten

van a met /', en construeeren eene vlakke ki'omme van den 6*^" graad

die deze laatsie drie punten tot dubbelpunteu heeft, en tevens de

18 eerstgenoemde bevat; aangezien een dubbelpunt voor 3 enkel-

vondige gegevens telt, en eene kromme van den 6''" graad door
i

. 6 . 9 =3 27 punten bepaald is, hebben wij in « jnist genoeg ge-

gevens om de kromme van den 6*^" graad te bepalen.

In een tweede vlak j? nemen wij nog slechts J 2 punten willekeurig

aan, en voegen aan deze toe de 6 snijpunten met de in (c gelegen

kromme; dan kunnen wij ook in ^ eene kromme van den 6'"" graad

vinden die op het oppervlak moet liggen. In een derde vlak y eindelijk

behoeven wij nu natuurlijk slechts 6 punten willekeurig aan te

nemen, en dan is het oppervlak bepaald; immers ieder willekeurig

vierde vlak snijdt nu de 3 in «, ,?, y gelegen krommen tezamen in

18 enkelvoudige punten, en k^ in 3 punten die dubbelpunteu moeten

worden, waarmede de doorsnede met het te consti-ueeren opper\lak

bepaald is. Behalve /l' hebben wij dus 18 -[- 12
-J- 6 = 36 ])unten

noodig om het oppervlak te bepalen; k' dubbelkromme is dus aequi-

valent met 83—36 =: 47 enkelvoudige voorwaarden.

Zal k* op het oppervlak van den 6^^^" graad gelegen zijn, dan

moeten wij er voor zorgen dat zij 25 punten met het oppervlak

gemeen heeft; k' als dubbelkromme, en /t^ als enkelvoudige kromme,

absorbeeren dus 47 -}- 25 = 72 enkelvoudige voorwaarden, zoodat

ons nog slechts 83 — 72 = IJ voorwaarden overblijven. Mu heeft

eene gemeenschappelijke koorde van k^ en k^ met ieder oppervlak

van den 6"^^" graad dat tweemaal door k^ en éénmaal door k"^ gaat,

in hare snijpunten met beide krommen juist 6 punten met dit opper-
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vlak oemecn ; door diis de il |)imieii die ons resKen over 11 van

de 20 gemeenschappelijke kooiden te verdeelen, knnnen wij er v ooi-

zorgen dat ook deze elf koorden op liet oppervlak komen te liggen.

Nu welen wij echter dat op ons oppervlak 12' alle 20 genieen-

sc'Iiaiijielijke koorden liggen ; wij knnnen dus het volgende theorema

uitspreken : de 20 (lemeemchappelijke koorden van /,' en k' Ug<)en

op een opperrhik fi' run den 6''«" t/raad dat tireem/ml door k/^ en

eenrnariï door k* gaat; liet is de m. pJ. ran alle punten der ruimte

voor icelke het koordentripi'I a + '^^^ comp/anair is.

6. Het eerste pooloppervlak van een willekeurig |)unt O der

ruimte ten opzichte van ii" is een oppervlak 77/^ van den 5'^'" graad,

dat éénmaal door ^^ gaat; de volledige doorsnede met Si\ die van

den graad 30 moet zijn, valt uiteen in k\ dubbel geteld, en eene

restdoorsnijding ?'^^ van den graad 24, waaruit onmiddellijk volgt

dat de schijnbare omtrek van 52" uit een triUekeuriy punt der ruimte

op een wdlekeurig vlak eene kromme van den c/raad 24 is.

De kromme ?'^^ heeft, zooals gemakkelijk is in te zien, 12 punten

met k^ gemeen. Het 2^^'' pooloppervlak van O nl., een oppervlak

JI^* van den 4^^*^^" graad, bevat P niet, en snijdt haar dus in 12

punten ; dit zijn de punten die k^ en r-^ gemeen hebben. Verbinden

wij nl. O met een willekeurig punt P van r^\ dan is OP eene

raaklijn in P van i^" ; ligt nu P op k\ dan raakt OP eenvoudig

in P aan één van de twee bladen van 12" die door ^•'' gaan, maar dit

heeft ten gevolge dat op de lijn OP in P 3 punten van ^\ en

dus 2 van 11^, en 1 van 11^, vereenigd liggen. Elk van deze 12

punten telt voor 3 samenvallende snijpunten van 52" met zijn beide

pooloppervlakken ; immers snijden wij k^ -\- r^\ de doorsnede van

ii" en TT^, met 11.,, dan geldt ieder snijpunt met k* voor 2, met
/•'' \()or 1 ; dus geldt elk van de 12 punten in kwestie voor 3.

Daar het volledig aantal snijpunten der drie oppervlakken 6 . 5 . 4= 120

bedraagt, liggen er buiten k^ 120 — 3 . 12 = 84. Het is bekend dat

de raaklijnen in deze punten aan r''* door O gaan : de scltijnhare

omtrek van .^2" Iiezit dus 84 keerpunten.

Om de klasse \ an i2\ en daarmede van den omgeschreven kegel,

resp. den schijnbaren omtrek, te bepalen, nemen wij een tweede

punt O' aan, en construeeren het eerste pooloppervlak /7/ ; ook dit

gaat door P, en snijdt de zooeven gevonden kromme r* in 120

punten, waarvan er echter 12 op F liggen, en enkelvoudig tellen,

omdat r'" eene enkelvoudige doorsnijding van 12" en ü^, en X'^ weer

eene enkelvoudige kromme van 77i is; buiten P hebben de drie
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oppervlakken dus 120 — 12 = 108 punten gemeen, zoodat de klasse

van £2' 108 bedraagt.

Passen wij nu de PLüCKER'sche formule r z=z ri (u— 1) — 2d — 'ox

toe op den schijnbaren omtrek, dan vinden wij:

2rf =r */ (f(— 1) — r — 3x = 24 . 23 — 108 - 3 . 84

of

0=96.
De projecteerende kegel uit O bevat dus 96 dubbelribben, de schijn-

bare omtrek 96 dubbeljmnten.

De dualistisch tegengestelde FLtrcKER'sche betrekking:

ft = r (r— 1) — 2t — 3f.

toegepast op den schijnbaren omtrek, levert ons

2t ^ 3( = V (r— 1 ) — ƒ< = luS . lüT — 24: = 11 532,

terwijl de derde formule: i
— y. =z o (r—n) \oor i oplevert:

t = 84 — 3 (108—24) = 336

;

wij vinden dus 2r = 11532 — 3 . 336 = 10524, of t = 5262.

Xu hebben wij echter te bedenken dat de vlakken door O en de

20 rechten van S2^ drievoudige raakvlakken van den kegel, hunne

doorgangen dus drievoudige raaklijnen van den schijnbaren omtrek

zijn, en dus te zaïnen voor 60 dubbele raaklijnen gelden. Trekken

wij deze van het volledige aantal 5262 af, dan blijven voor den

schijnbaren omtrek 5202 werkelijke dubbele raaklijnen over, aangevuld

door 20 drievoudige.

Een keerpunt in den schijnbaren omtrek ontstaat doordien eene

hoofdraaklijn driepuntig rakende raaklijn; van het oppervlak door

O gaat; deze hoofdraak lijnen vormen eene congruentie, en daiirvan

is blijkens het bovenstaande de eerste karakteristiek (aantal stralen

door een punt} 84. De tweede karakteristiek wijst aan het aantal

stralen in een vlak: ten einde deze te vinden hebben wij eenvoudig

van eene vlakke doorsnede van ii" het aanial buigpunten te bepalen.

Xu zagen wij reeds dat deze vlakke dooi"snede van den gniad 6 en

de klasse 24 is, en 3 dubbelpunten bevat, terwijl het aantal keer-

punten O is ; hieruit volgt gemakkelijk dat het iiantal buigpunten

54, het aantal dubbele raaklijnen 192 bedraagt: de congruentie der

hoofdraaklijnen van Si' heeft dus de beide karakteristieken 84 en 54,

die der dubbele raaklijnen 5202 en 192.

7. Door ieder punt P van i2' gaat een vlak .t, waarin ééne

koorde // van y(', en 2 koorden b van k^ gelegen zijn ; wij wenschen

het oppervlak te bestudeeren dat door die vlakken rt omhuld wordt.

De klasse van dit oppervlak laat zich op verschillende manieren

22
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bepalen : wij willen dit getal in de eerste plaats afleiden door te

vracren hoeveel vlakken .t door eene koorde a van k^ gaan. Door

het snijpunt A^ van a met P gaat één vlak rr, dat echter in het

aU'-emeen niet door a gaat, en hetzelfde geldt voor het tweede snijpnnt

,1,. Behalve deze twee punten heeft a nog slechts 2 punten S^,S,

met 12" gemeen, en door deze punten gaat een vlak .t dat ^z bevat;

immers <S' bijv. is juist daarom een punt van 12* omdat de koorde

a met twee koorden h van k'^ 'm een \ lak .t ligt. kkin elk \an de

beide punten S^ , S^ beantwoordt dus een vlak rr door a.

Nu kunnen echter ook \lakken rr door a gaan zonder dat het

snijpunt P van liet tripel a -f- 2b juist op n zelf behoeft te liggen.

Laten we een vlak a om a wentelen, dan bevat dit in lederen stand

no"- 2 andere koorden a, en 6 koorden b, die een volledigen vierhoek

vormen. De beide koorden a doorloopen de beide kwadratische kegels,

door welke k^ nit de beide punten A^ , A^ geprojecteerd wordt, de

diagonaalpunten van den volledigen vierhoek eene ruimtekromme,

die in ieder vlak « drie punten bezit, afgezien xru de punten die

op a zelve gelegen zijn, en die niets anders zijn dan S^,S^; de

diagonaalpunten \ormen dus eene ruimtekromme k' van den 5^»^"

graad, die in 2 punten ,S\ , So op a steunt (en blijkbaar de 4 kegel-

toppen T^ , . . , T^, § 3, bevat). Denken wij nu een snijpunt van

deze k' met een \ an de zooeven genoemde kwadratische kegels, dan

hebben we blijkbaar een punt van 12", en tevens een vlak rr door

a verkregen. Nu snijdt li' eiken kegel in 10 punten, maar daaronder

zijn <Si en S^: buiten a liggen dus slechts 16 snijpunten, en voegen

we nu >Si en S^ , éénmaal geteld, weer toe, dan vinden we dat het

oppervlah, omJiuld door de vlakken .t die een tripel a -\- 2b dragen,

van de 18'^« klasse is. Wij zullen het aanduiden als ii^^.

Even gemakkelijk bepaalt men de klasse van 12^, door middel van

eene koorde b van k*. Snijdt deze k^ in B^, B^, dan moet men in

het oog houden dat deze punten blijkens § 2 voor het oppervlak 12*

slechts enkelvoudige punten zijU; waaruit voortvloeit dat door die

punten ook slechts één vlak rr gaat dat in aanmerking komt indien

men, zooals wij hier doen, een punt P het oppervlak laat doorloopen

en naar het oppervlak vraagt dat omhuld wordt door de vlakken rr;

dit ééne vlak rr gaat dan echter in het algemeen niet door b. Behalve

B^,B^ heetst b met 12* nog 4 punten S gemeen; door elk van deze

gaat blijkbaar een vlak rr dat b bevat.

Er bestaan echter natuurlijk ook nu weer vlakken rr door b, terwijl

het punt P buiten b ligt. Een vlak ,? door b bevat 3 koorden a,

en deze doorloopen bij wenteling van ,> om b een regelvlak \an den
4'ï'^" graad met A;' als dubbelkromme en b als enkelvoudige richtlijn
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(^ 3). Het \\ak ^ bevat verder (> koorden van k\ waai'vaii er eeliter

ééne met b samenvalt, zoodat één diagonaalpunt op h, en twee

bniten b liggen. Deze laatste beschrijven bij wenteling van {i om b

eene rnimtekromme van den 4^^"^ graad, die in B^,B, op b rust;

indien n\. ,^ l-^ in ^i of B^ aanraakt, dan is gemakkelijk in te zien

dat één van de twee in het algemeen buiten b liggende diagonaal-

punten met het raakpunt samenvalt. Deze kromme van den 4^*^^"

graad snijdt het zooeven genoemde regelvlak van den 4'^<^" graad in

16 punten, tot welke echter B^ en B.^ behooren, aangezien deze op

b, en dus ook op het regelvlak liggen ; zonderen we deze, omdat ze

niet aan de vraag voldoen, af, dan blij\en er 14 over, en deze,

gevoegd bij de 4 punten op /; die wèl aan de vraag voldoen, leveren

weer het getal JS op.

Ook de 18 raakvlakken van ii,g door een geheel willekeurige

rechte / laten zich langs den hier ge\olgden weg bepalen. De koorden

van /;' die op / rusten liggen weer op een vierdegraadsoppervlak,

en de diagonaalpunten van de \'olledige vierhoeken in de vlakken ;.

door ï op eene kromme \an den 5^^^ graad die in 2 punten op /

rust ; immers de koorde a van k^ die wij hierboven beschouwden,

is voor k'^ eene willekeurige rechte, en bevat dus CNenveel diagonaal-

punten als in het algemeene geval. De Ivromme en het oppervlak

snijden elkaar nu in 20 punten, maar tot deze behooren de beide

snijpunten der kromme met /, die niet aan de vraag voldoen; er

blijven dus weer 18 over.

8. Een willekeurig vlak door eene van de' 20 gemeenschappelijke

koorden van k^ en k^ bevat, behahe deze koorde, die zoowel eene

a als eene b voorstelt, nog ééne koorde b die de andere buiten k*

snijdt, en is dus een enkelvoudig tellend vlak rr; door elk van de

20 koorden gaan dus oneindig vele raakvlakken \an i^^, waarui

volgt cJat de 20 fiemeenschappelijke koorden van h^ en k* enheïvoudiget

rechten van Si^^ zijn.

Het vlak rr dat uitgaat van een punt van k^ bevat twee koorden

a, en telt dus als raakvlak van £1^^ dubbel, terwijl omgekeerd ge-

makkelijk is in te zien dat JS^g geen andere dubbele raakvlakken

kan hebben dan deze; immers in zulk een vlak moeten óf twee

koorden a liggen, wat tot de kromme /('' voert, óf meer dan twee

kooi-den b, wat het geval is voor de punten van k^ ; maar aangezien

voor deze slechts het vlak door de raak lijn en de koorde a in

aanmerking komt (§ 2), vervalt de laatste mogelijkheid, en blijven

slechts de punten van /(,' over. De dubbele raakvlakken van ii,^ zijn

22*
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(hts de vhHen -r, helioorende hij de punten van k^ ; zij omhullen een

ontwikl-elbaar oppervhk A, van de 9^'^ klasse.

Ten einde dit getal te vinden zoeken wij alle dubbele raakvlakken

die door een willekeurig punt B^ ^•an k' gaan. Zulk een vlak moet

dan eene door />, gaande koorde ^an k'^ bevatten die k^ snijdt, en

kan dus bijv. verkregen worden door ¥ Ie snijden met den kubischen

kegel die k' uit B^ projecteert, wat 9 snijpunten oplevert, of omge-

keerd door V te snijden met den kubischen kegel die k"" \an uit

den top B^ projecteert, wat 12 snijpunten oplevert, waarvan er

echter 3 met B^ samenvallen en afgezonderd moeten worden. Noemen

wij ])u zulk een, op V gelegen, snijpunt A, dan gaat door dit punt

inderdaad één dubbel raakvlak van i2jj, dat het punt B^ bevat; de

klasse van het ontwikkelbare oppervlak is dus 9.

Door een punt A van k^ gaan eveneens 9 raakvlakken van L^;

voor één van deze is het punt .1 zelf het punt dat de beide koorden

h van k^ uitzendt, in de 8 andere daarentegen gaan de koorden h

van een ander punt uit; hiernit volgt dat door A in het geheel 10

koorden van k^ gaan die Avorden uitgezonden door de punten van

y(;^ en tevens in de aan die punten toegevoegde raakvlakken \an

Ag liggen ; de meetkundige plaats dier koorden is een oppervlak i2-"

van den (jraad 20, en ivaarvoor k^ eene tienvoudige kromme i^.

Immers eene willekeurige koorde van k^ ontmoet in elk harer

beide snijpunten met /l^ 10 beschrijvenden van het gezochte regel-

vlak, en wordt buiten k^ door geen koorden van k' gesneden.

Tn een raakvlak van Ag liggen ook 2 koorden b die k^ snijden,

nl. in liet punt A waaraan dat raakvlak is toege^•oegd ; vi-agen wij

ook naar de meetkundige plaats dezer koorden h. Door ieder punt

van k^ gaan er 2, door ieder punt van k^ negen omdat (zie boven)

de kubische kegel, die k^ uit dat punt projecteert, door k^ in 9

punten gesneden wordt; bepalen wij dus de snijpunten van het ge-

zoclite regelvlak met eene koorde h^ van k\ dan liggen er in elk

\an de beide snijpunten van h^ met k'^ negen vereenigd. Laten we

verder een vlak 3 om b^ wentelen, dan beschrijft de koorde 6, in

dat vlak, die b^ buiten k^ snijdt, eene regelschaar, en deze heeft 6

punten met k^ gemeen ; door elk van deze gaat eene koorde b^ die

k^ en b^ snijdt; het gezochte regelvlak is dus een oppervlak i2^^ van

den graad 2 X 9 -|- 6 ^ 24. Het heeft k^ tot dubbelkromme , en k^

tot negenvoudige kromme.

9. Het oppervlak ii--, in de vorige ^ gevonden, bezit geen andere

veelvoudige kromme dan /t'. Ieder regeloppervlak van den ?i«" graad

bevat nl. eene dubbelkromme, die door iedere beschrijvende in n—

2
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punten gesneden wordt, omdat een vlak door eene besclirijvende als

restdoorsnede eene kromme van den graad 7i—1 bevat, en van de

n— 1 snij[»uiilen van (k'ze met de beschrijvende slechts één als raak.

punt fungeert, zoodat al de overige aan eene dubbelkromme te wijten

zijn. Nu bevat een vlak door eene beschrijvende van £2-" eene rest-

doorsnede van den graad 19, met twee negenvoudige punten op k^;

deze tezamen vormen 18 snijpunten van de beschrijvende met de

dubbelkromme, zoodat deze laatste met k'' alleen compleet is. Daar-
entegen bevat het oppervlak 20 dubbele bescJirijvenden, nJ. de qemeen-

schappeJijke koorden van k^ en k*, zooals gemakkelijk is in te zien,

en deze zelfde lijnen zijn dubbele bescJirijvenden van £2''\

i2^* bevat behalve de dubbelkromme k^ en de negenvoudige kromme
k"^ nog eene nieuwe dubbelkromme, die door iedere l)eschrijvende

in 5 punten gesneden wordt ; immers een vlak door eene beschrij-

vende bevat eene restdoorsnede van den graad 23, met 2 achtvoudige

punten op k\ en een enkelvoudig punt op k\ wat tezamen 17

punten uitmaakt; de beschrijvende moet dus nog 5 punten van eene

andere dubbelki-omme bevatten. En inderdaad, indien wij een vlak

om eene beschrijvende b^ laten wentelen, dan bevat het in lederen

stand nog ééne koorde b^ van k^ die b^ niet op ^^ ontmoet ; deze

koorde doorloopt eene regelschaar, die door k^ in 6 punten gesneden

wordt, waarvan er echter één samenvalt met het snijpunt van b^ en

k^ ; door de 5 overige gaat telkens ééne beschrijvende ^"an i2-^ die

6, ontmoet buiten k^ en k\ dus in een punt van de nieuwe dubbel-

kromme.

Den graad dezer nieuwe dubbelkromme vinden wij met behulp

van de meetkunde van het aantal. Wij voegen eene willekeurige

beschrijvende van £2-\ die wij cj noemen, aan a!le andere toe, die

dan h genoemd zullen worden, en krijgen op deze wijze x" lijnen-

paren gh, op die wij allereerst Schubert's formule

toe willen passen. De letter s wijst de voorwaarde aan dat twee

stralen g en h van een paar oneindig dicht bij elkaar liggen zonder

elkaar te snijden, o daarentegen, dat ze elkaar snijden zonder samen

te vallen; de combinatie ea duidt dus het aantal paren aan waarvan

de beide bestanddeelen oneindig dicht bij elkaar liggen, en elkaar

tevens snijden. Dit kan in ons geval als volgt geschieden. Wij weten

dat de dubbele raakvlakken van k* eenvoudig de raakvlakken van

de 4 kwadratische kegels zijn die elkaar in k* snijden ; k* heeft met

deze 4 kegels 24 punten gemeen, en door zulk een punt gaan blijkbaar

Ij ScHUBERT : ,Kalkül der abz. Geom.", p. 60, N'\ 22.
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2 beschrij veilden die aan de voorwaarde eo voldoen, en tezamen één

paar vormen dat aan die voorwaarde voldoet. Deze besclirijvenden

zijn de torsaaUijnen van i2", en hunne snijpunten met k^ de cuspi-

daalpunten. S2-* bevat echter ook 20 dubbele beschrijvenden, nl. de

gemeenschappelijke koorden van P en k\ en ook deze moeten blijkbaar

opgevat worden als aan de bedoelde conditie te voldoen ; het getal

8(7 is dus =20 + 24 = 44.

Het symbool
^i/

wijst hel aantal stralenparen aan die samenvallen

en waarbij <:/ (of h, wat natuurlijk hetzelfde isj eene gegeven rechte

snijdt; nu snijdt die gegeven rechte het oppervlak in 24 punten:

8g is dus 24, Zoo vinden we

:

2 . f,? = f(j - 2 . ea = 44 + 48 = 92,

dus

8,3= 46.

Het symbool ij wijst de voorwaarde aan dat de beide stralen van

een paar een straal van een gegeven waaier snijden, f,j dus de

conditie dat die beide stralen bovendien nog oneindig dicht bij elkaar

liggen zonder elkaar te snijden; het getal ?,? wijst dus in ons geval

bHjkbaar juist de klasse aan van eene vlakke doorsnede van i2'\

Bedenken we nu dat zulk een doorsnede in liet algemeen geen keer-

punten bevat, dan vinden we voor het aantal dubbelpunten:

2d = 24 . 23— 46 = 552— 46 = 506.

dus:

d= 253.

Xu kennen we van deze 253 dubbelpunten reeds de volgende :

1". de 3 snijpunten met i\ 2^ de 4 snijpunten met k% waarvan

elk een negenvoudig punt is, en dus è . 9 . 8 =: 36 dubbelpunten

absorbeert; 3°. de snijpunten met de 20 dubbele beschrijvenden,

tezamen dus 3-1-4.36 + 20 = 167; de graad der nieinve dubbel-

kromme ü dus 253—167 = 86.

Eene vlakke kromme van den graad 24 kan hoogstens ^ . 23 . 22= 253

dubbelpunten bezitten, juist het aantal dat in ons geval werkelijk

aanwezig is; i2'' is dus een rationaal oppervlak.

Wij controleeren deze uitkomst door nog eene tweede formule

van ScHUBERT te gebruiken, nl/)

op -f e^ + €,?= gp -f g^^ -r Jip-

op wijst het aantal paren aan wier bestanddeelen, zonder oneindig

dicht bij elkaar te liggen, elkaar snijden, terwijl het snijpunt in een

gegeven vlak ligt, dus blijkbaar in ons geval den graad der volledige

dubbelkromme, echter tweemaal genomen, omdat iedere straal zoowel

1) l.c. p. 60, N«. 23.
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een g als een h kan zijn, en dus ieder t;tralenpaai', dat aan de voor-

waarde ap voldoet, voor 2 paren gh geldt; 7^, beteekent het aantal

paren \vaarbij de lijn g door een gege\'en pnnt gaat, een aantal dat

in ons geval blijkbaar nul is, omdat al onze stralen tot een opper-

vlak beliooren en chis niet door een willekeurig gekozen punt kunnen

gaan ; om dezelfde reden is 7/^, nul. Daarentegen beteekent gli het

aantal paren waarbij // eene gegeven rechte /j, A eene gegeven rechte

/, snijdt, een aantal dat in ons geval blijkbaar 24 . 24 = 576 bedraagt

omdat /j door 24 beschrijvenden g, 4 door 24 beschrij venden li ge-

sneden wordt, en iedere lijn der eene groep met iedere der andere

gecombineerd kan worden. Aangezien eg = 24, s^ = 46, wordt

<T^; =1 576—24—46 = 506, en daar de graad der dubbelkromme de

helft hiervan is, vinden wij het getal 253 terug.

In de formule :

oe + ^9 -\- ^?= 9e + gh + Ae, ')

die dualistisch tegengesteld aan de voorlaatste is, beteekent ae het

aantal stralenparen, wier bestanddeelen elkaar snijden, en wier vlak

door een voorgeschreven punt gaat. Ook nu weer telt ieder paar dat

wij vinden dubbel, omdat iedere straal zoowel g als h kan zijn

;

1 de is dus de klasse van het ontwikkelbaar oppervlak, dat omhuld

wordt door de dubbele raakvlakken van Ü'\ Het getal ge wijst het

aantal paren aan, Avaarbij de straal g in een gegeven vlak ligt, en

he beteekent hetzelfde voor h; beide aantallen zijn in ons geval

blijkbaar nul, en hieruit volgt ae = op = 506, zoodat de klasse van

liet dubbel omgeschreven ontwikkelbaar oppervlak van i^-^ 253 bedraagt.

Volledigheidshalve bespreiien we nu ook nog in het kort het

oppervlak, gevormd door de koorden van k^ die op k* rusten. Door

een punt van k'^ gaat er één, zoodat k* eene enkeh'oudige kromme
is ; door een punt van k"^ daarentegen gaan er 8, omdat de kwadra-

tische kegel die k^ uit dat punt projecteert, door k* in 8 punten

gesneden wordt; /t' is dns eene achtvoudige kromme. Hieruit volgt

nu weer dat eene aa- i 1 1 e k e u r i g e koorde van k^ het gezochte

oppervlak in elk van hare beide steunpunten met /,' in 8 punten

snijdt, en verder niet, omdat twee koorden van k- elkaar niet buiten

k' kunnen snijden ; het gezochte oppervlak is dus van den graad 16,

e?i heeft k'^ tot achtvoudige, k* tot enkelvoudige kromme. Dat k^ de

eenige veelvoudige kromme is volgt weer uit de omstandigheid dat

twee koorden \an /;' elkaar slechts op de kromme zehe kunnen

ontmoeten ; daarentegen zijn de 20 gemeenschappelijke koorden van

k^ en k^ weer dubbele beschrijvenden. Aangezien een 8-voudig punt

1) l.c. p. 60, NO. 24.
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voor ^ . 8 . 7 = 28 dubbelpunten geldt, is liet \ olledig aantal dubbel-

punten eener vlakke doorsnede: 3.28 .-)- 20 := 104; eene vlakke

kromme \an den graad 16 kan echter hoogstens ^.15.J4 = 105

dubbelpunten bevatten; het oppervlak is dus van het geslacht 1.

10. Door een punt P der ruimte gaan twee koorden b van l\

gelef^en in het vlak rr door P en de snijlijn .v der beide poohiakken

van P ten opzichte van de beide kwadratische oppervlakken fP^ , <I\

(§ 2) die elkaar iu /l^ snijden; wij willen dit vlak rr als ?iif /i;/«^- aan

P toevoegen, eu liet nulstelsel beschouwen dat op deze wijze ontstaat.

Ieder punt der ruimte heeft dan één nulvlak (dus « = 1 ^)), met uit-

zondering der punten van k'^, die gd^ nulvlakken hebben, nl. alle

vlakken die de raaklijn in dat punt bevatten.

Ten einde omgekeerd het aantal ,3 der nulpunten P van een

willekeurig vlak .t te vinden, snijden we dat vlak met <P^ en *P^
;

hierdoor ontstaan twee kegelsneden k^^k^^, en ten opzichte van deze

nemen wij de poollijnen p^ , p, van een willekeurig punt P van js.

De poolv 1 a k k e n van P ten opzichte van <I>^,*I*.^ gaan dan door

Pi,2^i, en de aan P toegevoegde lijn .^^ bevat het snijpunt van ;ji en

p^; zal dus s in het vlak n; liggen, dan moeten ^^^ en j^^ samenvallen,

en dit geschiedt slechts voor de hoekpunten van den pooldriehoek

die Zj' en k.^ gemeen hebben
; ,? is dus = 'S.

Het derde karakteristieke getal, y ^), aanwijzende hoe dikwijls een

nulpunt P op eene gegeven rechte / ligt, terwijl tegelijkertijd het

nulvlak JT door die lijn gaat, vinden wij als volgt. Wanneer
P de lijn / doorloopt, draaien de beide poolvlakken om de beide

aan / toegevoegde rechten /j , ^ ten opzichte van <P^ , <P.^ ; hunne
snijlijn .s- beschrijft eene regelschaar met /, , ^ als dragers, en die

door de toppen van de 4 dubbelprojecteerende kegels ^'an k* gaat

(§ 4); deze regelschaar snijdt / in 2 punten, door welke telkens ééne
lijn s gaat, en de aan deze lijnen toegevoegde nulpunten liggen,

zooals trouwens voor alle lijnen s der schaar, op /; voor deze
twee nulpunten echter gaat het nulvlak n = Ps door /; dus y =: 2.

Door de i)unten P der ruimte worden de poolvlakken rr^, .t, ten

opzichte van 0J, <P^ één aan één aan elkaar toegevoegd; wij kunnen
de lijnen s dus opvatten als de snijlijnen van toegevoegde vlakken
van 2 collineaire ruimten, en vinden dan onmiddellijk dat de lijnen

s een tetraedralen complex vormen '), ivaarvoor het viervlak der 4
kegeltoppen van t het singulariteitenoppervlak is, in dien zin dat

iedere xAÜlekeurige straal door een van de toppen of in een \an de

1) Sturm, „Liniengeometrie" I, p. 78.

-) Sturm 1. c. p. 342.
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zijvlakken van dat viervlak t'Oinplexstraal is, terwijl in het algemeen,

aangezien de tetraedrale complex kwadratisch is, een punt sleehls

een kwadratischen complexkegel, een vlak eene kwadratische complex-

kromme draagt. Aangezien nl. de beide poolvlakken van een kegeltop

samenvallen in het tegenoverliggende zijvlak van het viervlak, kan

iedere lijn in dit zijvlak als straal s worden opgevat; en aangezien

van eene lijn / door 7\ bijv. de beide toegevoegde rechten in

T.^T^T^ liggen, gaan omgekeerd de beide poolvlakken van het snij-

punt dier toegevoegde rechten door /, zoodat / een complexstraal .v

is. De complexkegel van een punt P in T./J\l\=z t^ ontaardt dus

in 2 waaiers, de eene aan den top P en in t^, de andere aan P
en in een zeker vlak door P en T^; en evenzoo ontaardt de complex-

kromme in een vlak door T^ in 2 punten, ui. T^ zelf, en een zeker

punt op de snijlijn van dat vlak en t^.

Aangezien een straal s de snijlijn van de poolvlakken rtj, rr^ van

een zeker punt P ten opzichte van *P^, 0, is, moeten omgekeerd

door een willekeurig gekozen straal s twee vlakken rr^, rr, gaan,

die dezelfde pool P hebben ; ligt echter eene rechte in een vlak,

dan gaat de toegevoegde rechte door de pool van dat vlak; dus

moeten voor .«,• de beide to°ge\oegde rechten .Vj, .v^ door P gaan,

en elkaar dus in P snijden; ir ij kunnen de stralen s dus ook dejinieeren

als die stralen der ruimte luier heide toegevoegde rechten ten opzichte

van <P^, 02 elkaar snijden. Hierin hebben we tevens een middel om
van een willekeurig gekozen straal s het nulpunt te bepalen; wij

hebben slechts het snijpunt van s^ en s^ op te zoeken.

De stralen s, toegevoegd aan de punten eener willekeurige rechte

/, vormen, zooals wij hierboven zagen, eene regelschaar; die, toe-

gevoegd aan de punten van een straal s, moeten dus volgens het

voorgaande een kwadratischen kegel vormen, en dit is blijkbaar de

complexkegel voor het nulpunt P van s, waarmede eene constructie

voor dien kegel gevonden is : men neemt den straal s, toegevoegd

aan P, laat een punt dien straal doorloopen, en bepaalt voor lederen

stand de beide poolvlakken; de snijlijn van deze doorloopt den

complexkegel als het punt den straal s doorloopt. Evenals de regel-

schaar voor eene rechte /, bevat ook iedere complexkegel de toppen

der 4 dubbelprojecteerende kegels; en aangezien de beide toegevoegden

van een straal s e\'eneeus op den coniplexkegel van het nulpunt P
liggen, zijn ook zij zehe weer stralen s.

De in een vlak « gelegen complexkegelsnede vinden wij door de

beide polen .4^ en A, van « te beschouwen. De toegevoegde rechten

/i, 4 van de rechten / van « gaan respectievelijk door A^ en A^,

en worden door de stralen / één aan één aan elkaar toegevoegd,
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zoodat twee projectieve stralennetten ontstaan ; de m. pi. der snij-

punten van aan elkaar toegevoegde stralen is eene kubische ruimte-

kromme door A, en ^1,, en verder door de 4 kegeltoppen T,...T,;

immers voor de snijlijn van a met T,l\l\ zijn de beide toegevoegde

rechten A,T„ A,l\. De stralen s, toegevoegd aan de punten P dier

kubische kromme als nulpunten, liggen in a en omhullen de com-

plexkromme; en aangezien als straal s, toegevoegd aan 7\ bijv.,

iedere rechte uit het vlak 1\J\J\, dus ook de snijlijn met «,

genomen kan worden, zal de complexkegelsnede de vier zijvlakken

van het tetraeder aanraken.

Scheikunde. — De Heer Schretnemak.ers biedt, mede namens

Mej. AY. C. DE Baat, eene mededeeling aan: ,,(Jver het

quateniaire stelsel: KCl— OuCl^—BaCl^—H.,0"

In vorige verhandelingen ^) zijn reeds de eveuwichten besproken,

die bij 30° in de quaternaire stelsels:

NaCl — CuCl, — BaCl, — YL.Jd

en KH^Cl — CuCl, — BaCl, — H^O

optreden.

In het eerste stelsel vormt zich geen dubbelzout, in het tweede

treedt het dubbelzout : CuCl^ . 2 XH^Cl . 2 H,0 op. Daar in het stelsel

:

KCl — CüCl, — BaCl, — H,0

twee dubbelzouten kunnen optreden, zoo hebben wij thans dit stelsel

eveneens onderzocht.

De beide dubbelzouten zijn:

Di.2.2 = CuCl, . 2 KCl . 2 H,0

en Di.i = CuCl, . KCl

.

De optredende even wichten zijn bij 40° en 60° onderzocht;

deze temperaturen zijn zóó gekozen dat bij de ééne (40°) nog slechts

één der dubbelzouten (Di.2.2) optreedt; bij de andere temperatuur

(60°) treden beide dubbelzouten op.

In het ternaire stelsel : KCl — BaCl, — H.,0 treden bij 40° en 60°

als vaste stotfen KCl en BaCl, . 2 H,0 op, zoodat de isothermen uit

twee verzadigingslijnen bestaan.

In het ternaire stelsel : CuCl^ — BaCl, — H,0 treden bij 40=^ en 60°

eveneens slechts twee vaste stoffen op, nl. CuCl, . 2 H.,0 en BaCl^ . 2 H^O,

zoodat de isothermen eveneens uit twee verzadigingslijnen bestaan.

De in het ternaire stelsel KCl— CuCl^ — H^^O optredende mono-

1) F. A. H. ScHREiNEMAKERs eii Mcj. W. G. DE Baat. Gliem. VVeekbl. 1908.



327
,

variante (P) evenwichten zijn reeds vroeger door W. Mkvkrjioffkr ')

onderzocht; de isotlierme van 30° is door II. Filippo ^) bepaald.

Uit deze onderzoel^ingen volgt dat, behalve KCl en CnCI.,.2H,0,

beneden 57° nog liet dubbelzout Di.2.2, tusschen 57^ en 92° de dub-

belzouten Di,2,2 en Di.i en boven 92° jiog alleen het dubbelzout

Dj.i optreden.

De isothernie van 40° bestaat dus uit de verzadigingslijnen van :

KCl , CiiCl,.2H,0 en Di.2.2, die van 60° uit de verzadigingslijnen

van : KCl , CuCI,.2H,0 , Di.2.2 en Dij.

De in het quaternaire stelsel optredende evenwichten kunnen o{)

bekende wijze in de ruimte met behulp van een tetraëder worden
voorgesteld, wiens vier hoekpunten de vier komponenten : KCl,

CuClj, BaCl, en water aangeven, [n fig. 1 en 2 vindt men eene

projektie van de ruimtevoorstelling op het zijvlak KCl—BaClj—CuCl

van den tetraëder, welke projectie op bekende wijze gemakkelijk

uit de ruimte-voorstelling is af te leiden ').

Fig. 1 geeft eene schematische voorstelling van de bij 40° optre-

dende evenwichten.

De evenwichten, welke in het (ernaire stelsel BaCl,—CuCl^—Water
optreden, worden door de op het zijvlak BaCl,—CuCl^—Water
liggende kurven ah en bc voorgesteld.

ab is de verzadigingslijn van het CuCl,. 211^0

hc „ „ „ „ „ BaCl,.2H,0

De oplossing b is tegelijk met de beide zouten verzadigd.

ca^

De evenwichten, die in het ternaire stelsel: KCl—BaCL—Water

1) W. Meyerhoffer. Z. f. Phys. Chem. 3 336 (1889).

. . . „ 5 97 (1890).

2) H. FiLippo. Nog niet gepubliceerd.

8) Z. f. Phys. Ghera. 65, 563 (1909).
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optreden, worden door de op het zij\lak : KCl—BaCl,—Water lig-

gende kurven cd en de voorgesteld.

cd is de verzadigingslijn van liet BaCl,.2H,0

de ,, ,, ,, )> >>
K^J-

De oplossing d is tegelijk met de beide zouten verzadigd.

De op het zijvlak KCl—CuCl,—W liggende kurven ef, fg en ga

stellen de in het ternaire stelsel KCl—CuCI,—Water optredende

evenwicliten voor.

e f is de verzadigingslijn van het K VA.

f g „ „ „ „ » ^h22.

g a „ ,, „ „ „ Cu CI2 . 2 H, O.

De oplosbaarheidslijii van het dnbbelzout Di.2.2= Cu Cl, . 2 K Cl .

2 Ho O wordt dus in het punt ƒ door het optreden van vast K Cl

en in het punt g door het optreden van vast Cu Cl., . 2 H^ O begrensd.

In het quaternaire stelsel treden oplossingen op \ei'zadigd met één,

met twéé en met drie vaste stoffen.

De met één vaste stof verzadigde oplossingen worden voorgesteld

door een \lak, het verzadigingsvlak van die stof.

Vlak I of ah lig is het verzadigingsvlak van het Cu Cl, . 2 H^ O.

II „ e d i f „ „ „ „ „ K Cl.

„ III ,. chhid „ „ ,, „ „ Ba CL. 2 H, O.

,, IV ,, fghi „ „ „ „ ,, Di.2.2.

De snijlijnen dezer verzadigingsvlakken ge\en de met twee vaste

stoffen verzadigde oplossingen aan; wij vinden dus:

Kurve bh is de verzadigingskurve van CuCl2.2H3O-l-BaCl3.2HjO.

„ (// „ „ „ „ KCl+BaCl,.2H,0.

fi „ „ „ M KCl+Di.2.2.

„ Ih „ „ „ „ Di.2.2+BaCl,2H30.

„ hg „ „ „ „ D,.2.2-}-CuCl„2H.p.

De met drie vaste stoffen verzadigde oplossingen worden voorge-

steld door de snijpunten der verzadigingsvlakken
;

Punt h is het verzadigingspunt van CuCl3.2H,0+BaCl.,.2H20-l-Di.2.2.

„ i „ „ „ „ KCl+BaCl,2H30+Di.2.2.

Bedenkt men dat de in flg. 1 voorgestelde even wichten slechts

gelden voor ééne bepaalde temperatuur T en voor één bepaalden

druk F, dan ziet men dat de volgende even wichten optreden :

A. Invariante [P. T.) evenwichten {n Komponenten in n phasen)
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1°. binaire: de punten a, c en e;

2". ternaire: „ ,, b, d, f en g

;

3". quaternaire: ,, ,, / en 1i.

B. Monovariante (P. 7^.) evenwicliten {n Komponenten in n—1 phasen)

1° ternaire: de Kiirven ab, bc, cd, de, ef, fg en <ia.

2° quaternaire: de Kurven bJi, hi, id, if en gh.

C. Divariante {P. T) even wichten {n Komponenten in ii^2 phasen

1° quaternaire: de vlakken J, 11, III en IV.

De bij 60° optredende evenwichten zijn in fio-. 2 schematisch voor-

gesteld ; deze onderscheidt zich van fig. 1 daardoor, dat zich tusschen

de verzadigingsvlakken / en I V der tig. 1 nog een verzadigingsvlak

T" ingeschoven heeft, zoodat de volgende verzadigingsvlakken op-

treden :

Vlak /, o? a b l k, het verzadigingsvlak van CuCL 2HjO

„ JI „ edif, „ „ „ KCl

„ III „ cbïhid,,, „ „ BaCl3 2H,0

,, IV „ fgh i, „ „ ,, Di.2.2

„ V „ gh ïlc „ „ „ Di.i

Vergelijkt men de figuren 1 en 2 dan ziet men dat de evenwichten

in de beide ternaire stelsels CuCl^—BaCl^—Water en KCl— BaCl^

—

Water bij 40° en 60° geen wezenlijke verschillen vertoonen, dat

deze echter wel in het ternaire stelsel CuCJ,—KCl—Water en in het

quaternaire stelsel optreden.

Bij 40° (fig. I) bestaat nl. de isotherme van het ternaire stelsel

KCl—CuCl,—H^O uit:

ef, de verzadigingslijn van het KCl

/<7' " " " " E)i.2.2

en ga, „ „ „ „ CuCl, 2H,0

terwijl deze bij 60'' (fig. 2) uit

:

Baa,
Fig. 2.



di,
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Het veizadigiiigsvlak V heeft dan een dnclioekigen vorm, waai'van

één hoekpunt tegen het zijvhik W—CuCL— KCl van den tetraeder

rust. Daar in dit hoekpunt de xerzadigingsvlakken I, IV en V te

zamen komen, zoo treedt l)ij 57' in het ternaire stelsel KCl— CuCl,-

water het evenwicht :

Cu Cl2.2.iï20 -f Di.2.2 + Di.i + oplossing

op.

Bij verdere temperatuursverlaging wordt het verzadigingsvlak V
nog kleiner en door de verzadigingsvlak ken /, ffl en /F" omsloten,

om ten slotte in een punt binnen den tetraeder te verdwijnen, zoodat

de in fig. 1 geteekende verhoudingei! optreden. Op het oogenblik dat

het verzadigingsvlak V verdwijnt of juister gezegd, dat het metasta-

biel wordt, gaan de vlakken /, III, IV en T^ door één punt, zoodat

nog slecht één enkel punt van vlak V een stabiele oplossing voorstelt.

Dit beteekent dat in het quaternaire stelsel het invariante {P) evenwicht

:

Ba CI2.2H2O + Cn CI2.2H2O -f Di.1.2 + Du + Oplossing

optreedt. Dit gebeurt, zooals uit thermische bepalingen volgt, bij

±55.7°.

Tusschen de bovengenoemde 5 phasen kan nu bij 55.7° bij warmte
toe- of afvoer eene phasenreaktie optreden.

Stelt men ter bekorting Ba CI2.2H2O= Ba2 en Cu CI2 .2H20 = Cu2,

dan is deze reactie

:

Ba2 + Cu2 + Di.2.2^ Di.i -f- Oplossing

R . p I n _L n 1
^^^2 + Cu2 + Du + Opl.

Ba2 + Cu2 4- Di.2.2 + Opl. PIP, I r. I r/i
R. T Pn In In ^'^- + ^1-2.2+ Du + Opl.
Ba2 -f- CU2 + L>i.2.2 -h Ul.l .,

^ , p. , j^ , ^. ,

LU2 + D1.2.2+ Du -\- Upl.

Van het invariante (P) evenwicht gaan dus twee monovariante

(P) naar lagere en drie naar hoogere temperaturen of, als men alleen

de stelsels beschouwt, waarin eene oplossing optreedt, één naar lagere

en drie naar hoogere temperaturen.

Het naar lagere temperaturen gaande stelsel : Ba2 + Cu2 -f- D1.2.2+
opl. bestaat nog bij 40° en is in fig. 1 door punt h voorgesteld. Het

naar hoogere temperaturen gaande stelsel: Cu2 -|- Di.2.2 + Dj. 1 -|- op-

lossing eindigt bij 57^, waarbij de oplossing nog slechts de drie

komponenten CuCl2 , KCl en water bevat.

De beide andere naar hoogere temperaturen gaande stelsels bestaan

nog bij 60"; de oplossing van het stelsel Ba2 -{- Cu2 + Di.i -f oplos-

sing wordt in fig. 2 door punt /en die van het stelsel : Ba2 -f Di.2.2 -f-

Di.i + oplossing in fig. 2 door punt h aangegeven.
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Scheikunde. — De Heer Schreinrmakers biedt, mede namens den

Heer J. C. Thoxus, eene mededeeling aan over: „Het stelsel

HgCl—CuCl—H,Or

Om te onderzoeken of de zouten HgCl^ en CuCl, al of niet een

dubbelzont vormen, werd de isotlierme van 35° bepaald; de uitkomst

van dit onderzoek is dat er bij 35° geen dubbelzont werd gevonden,

maar dat de zouten HgCl^ en CuCia . 2H2O naast elkaar bestaan

kunnen.

In fig. 1 is de experimenteel be-

paalde isotherme van 35° schema-

tisch voorgesteld ; de hoekpunten

W, HgCl, en CuCl^ stellen de drie

komponenten, het punt Cu, het

hydraat CuCl, . 2H,0 voor.

De isotherme bestaat uit de twee

takken ac en /;c ; «c geeft de oplos-

singen aan die met het hydraat

CuCla . 2H2O, hc de oplossingen,

die met HgClj verzadigd zijn; het

snijpunt c der beide verzadigings-

lijnen stelt de oplossing voor, die met CuCL . 2H2O -(- HgClj ver-

zadigd is.

De oplosbaarheidskurve hc van het HgCl^ heeft een eigenaardigen

vorm ; men kan er namelijk eene raaklijn aan trekken evenwijdig

aan de zijde W . CuClj. Dit beteekent in ons geval dat de oplos-

baarheid van het HgCl^ bij stijgend CuCl^-gehalte der oplossing eerst

toe en daarna afneemt. Uit de figuur blijkt dat de oplosbaarheid

van het HgCl^ door toevoeging van CuCl, zeer verhoogd w^ordt ; uit

de tabel ziet men dat de oplosbaarheid van het HgCl^, die in zuiver

water 8.51 7o bedraagt, door toevoeging van CuCIj kan stijgen tot

ruim 52 7„.

De in tig. 1 schematisch voorgestelde isotherme kan met behulp

van de in tabel medegedeelde bepalingen geteekend worden. Daar

niet alleen de samenstellingen der vloeistoifen, maar ook die der

overeenkomstige resten bepaald zijn, zoo kan hieruit de samenstelling

van de vaste stof worden afgeleid. Men vindt dat de oplossingen

van tak ac met CuClj . 2H2O en die \an hc met HgCl, \erzadigd zijn.

Door een onzer is vroeger de regel afgeleid ^) dat de metastabiele

voortzettingen der takken ac en hc tegelijk beide óf binnen óf buiten

Fis. 1.

^) F. A. H. ScHREiNEMAKERs, Die heter. Gleichg. von Bakhuis Roozeboom. UI'. 268.
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Samenstellingen in gewichtsprocenten bij 35°.

der oplossing der rest

% CuCL I % HgCl, ' "/o CuCL " ;, HgCL
Vaste phase

44.47
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strijdige opgaven. Zoo wordt door de oudere onderzoekers ^) vermeld,

dat bij verhitting van tin en jodiuni stannojodide ontstaat, Henry ')

vindt ecliter een mengsel van SnI, en Snl^ en Personne ") ten slotte

enkel SnI,. Als smeltpunt van Snl, wordt opgegeven door Personne ')

145° (stol punt 142°), door Emich ') 143°. Het kookpunt is volgens

Personne 295°, Emich vindt 341°, Henry geeft echter aan, dat het

bij 180° C. sublimeert.

Van SjiI, wordt als smeltpunt opgegeven 246° ^) en donkerrood-

gloedhitte (Personne) en als kookpunt 295° *) en de temperatuur van

smeltend glas (Personne).

Voor de kennis van de binaire stelsels van een metaal en een

metalloïd was dus een hernieuwd onderzoek gewenscht.

2. Snl^ werd op twee wijzen bereid, a. door gegranuleerd tin

eenige dagen saaien te laten met een oplossing van I in CS^ en de

verkregen oplossing in te dampen, b. door samensmelten van I met

een kleine overmaat tin. De afgewogen hoeveelheden weerden bij

kleine beetjes in een glazen buis gebracht en zoo noodig iets verwarmd

om de inwerking tot stand te brengen ; de buis werd daarna dicht-

gesmolten, eenigen tijd op 250° verhit, vervolgens vertikaal gezeten

langzaam afgekoeld. De verkregen oranje-roode kristalmassa werd

dan van het tin en de onderste laag kristallen gescheiden, en fijn

gepoederd. Beide methoden gaven blijkens analyse zuiver Snl^ zonder

iets Snij. Gevonden w^erd nl. 18,95 en 18,99 "/o Sn, terwijl berekend

w^ordt 18,99%.
Voor de bereiding van Sul, wordt opgegeven a. samenvoegen \an

een SnClj-oplossing met een KI-oplossing '), b. oplossen van Sn in

geconcentreerd jodwaterstofzuur *).

De eerste methode lijkt de eenvoudigste. Zij heeft echter het

nadeel, dat bij deze inwerking behalve het roode Snl, ook dubbel-

zouten met KI kunnen ontstaan, terwijl verder nog onzeker is of er

ook niet een chlorojoduur (Henry) of mengkristallen met SnCl, gevormd

worden. Deze methode werd daarom verlaten en inplaats daarvan

de tweede bereidingswijze gevolgd. De inw^erking van tin op Hl gaat

^) O. a. Berzeliüs, Traite de chimie; Rammelsberg, Pogg. Ann. 48, 169.

2) Phil. Trans. 135, 363 (1845).

3) Gompt. renüus. 54, 216 (1862).

4) l.c. •

5) Sitzungsber. der K. Ak. v. \V. Wien 113, IIö, 585 (1904)(Monatshefte25, 907.

<5) GoHEN, Abegg's Handbucb d. anorg. Gh. III. 2, 571.

") BouLLAY, Ann. d. pbys. el chim. (2) 34, 337 (1827); Personne, l.c.

") Personne, 1. c.
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langzaam en werd uitgevoerd in een rondkolf niet terugvloeikoeler.

De verkregen roode kristallen werden in een vacuuniexsiccator

gedroogd, eerst gedurende eenige weken boven pijpjes K()H, daarna

gedurende eenige maanden boven P-^Oj . Gevonden werd 31,83 en

31,87 7„ Sn, theoretisch voor Snl, 31,92 7„.

Een andere bereidingswijze zal straks nog vermeld worden.

3. Het smeltpunt van Snl^ werd in overeenstemming met Emich,

die 143° opgeeft, gevonden bij 143°,5.

De stolpuntsbepalingen van I-Snl^-raengsels hadden op de gebrui-

kelijke wijze plaats door afkoeling in het toestel van Eijk. Om
sterke onderkoeling te voorkomen werd gedurende de afkoeling

constant geroerd met den thermometer.

De resultaten zijn in onderstaande tabel vereenigd en in tig. 1

graphisch voorgesteld.

Samenstelling der smelt

gr. Snl4 per at. Sn per
lOOgr. Snl4 + I 100 at. Sn + I

Begin

Stolpunt
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370
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De reactie Sn -j- Sn I^ -» 2 Sn 1, heeft dus wel plaats, maar geschiedt

zeer langzaam. De tegenspraak tnsschen de opgave van Pkksonnk,

dat iiit Sn -|- I geen Sn I., ontstaat, en die van Hknry, dat ci- een

mengsel van Sn I^ en Sn l^ gevormd wordt, is hierdoor oi)gchchlerd.

Henry heeft nl. Sn I^ met een overmaat fijn Sn-poeder ingedampt

en daarbij dus een gedeeltelijke omzetting in Sn I^ verkregen, (U\t

na de indamping terugbleef. Personne liet korteren tijd inwerken en

droeg geen bizondere zorg om door toevoeging van overmaat (ijn

tinpoeder de omzetting te bevorderen; hij kreeg zoo geen mei'kbare

hoeveelheden Sn I^.

Door deze omzetting is tevens een andere methode tot bereiding

van Sn I^ aangewezen, nl. lang verhitten van Sn -|- Sn I^ in een

toegesmolten buis op liooge temperatuur (360°).

Het blijkt, dat Sn I^ en Sn I^ daarbij twee vloeistoflagen vormen,

een onderste van Sn I^ en een bovenste van Sn I^. Ter bevordering

der omzetting moet men dus voortdurend schndden om het Sn I^ in

aanraking met Sji te brengen. Door de buis aan het einde der ver-

hitting vertikaal te plaatsen en in dien stand af te koelen krijgt men

na stolling een kristal pijp, die gemakkelijk nit de buis te schuiven

is en langs een vrij scher})en meniscus niteenvalt in een Sn I^-deel en

een Sn I^-deel. Door sterk verhitten in een reageerbuis van moeilijk

smeltbaar glas kan het Sn I^ van het aanhangende Sn I^ bevrijd

worden.

De analyse van het aldus bereidde Sn l.^ gaf 31,6 en 31,2 "/^ Sn

in plaats van het theoretisch gehalte van 31,9.

5. Het smeltpunt van Sn I, werd bepaald door verhitting en

afkoeling in een electrisch oventje, bestaande uit een cilindervormig

potje van poreus aai'dewerk, omwikkeld met een nikkelen verwar-

mingsdraad en gephiatst in een gelijkvormigen grooteren pot, die op-

gevuld was met asbest. Gevonden werd 319 a 320°.

Het kookpunt van Sn l^ werd bepaald in een 25 cm. lange

hardglazen buis van 3 a 4 cm. wijdte, w^aarvan het bovenste deel

door een dikke laag asbest goed geïsoleerd werd en door een nikkel-

draad electrisch verwarmd kon worden, terwijl het onderste deel,

waar zich het Sn I., bevond, hetzij electrisch, hetzij met de blaasvlam

sterk verhit werd. De temperatuurmeting geschiedde met een geijkt

Pt-PtRli-thermo-element.

Als gemiddelde van verschillende bepalingen werd 720° C. gevonden.

6. Toevoeging van Sn I^ of Sn had geen merkbaren invloed op

het smeltpunt van Sn Ij. Deze stoffen vormen naast het Sn Ij een
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tweede vloeistofpbase, zoodat er dus boven 320^ twee ontmeng-

gebieden zijn, één tiisschen Sn I^ en Sn Ij en één tusschen Sn I^ en

Sn. Het gesmolten Sn I, ligt in een nauw gebied van homogene

menging.

Om de grenzen van deze ontmenggebieden te bepalen werden

Sn L en Sn I^ in een nauwe glazen buis ingesmolten en in een

electrische buisoven een uur lang l)ij 350° geschud. Daarna werd

de oven vertikaal gezet, de buis er uit genomen en in een lucht-

stroom snel gekoeld. De gestolde Sn I,- en Sn I^-lagen werden van

elkaar gescheiden, aan de buitenkant schoon gekrabd en geanalyseerd.

De Sn I^-Iaag. Het totaal lingehalte hierin was 18,95 en 19,02,

gemiddelde 18,99 7o> ^vat overeenkomt met zuiver Sn I^. De oplos-

baarheid van Sn I, in Sn I^ is dus practisch nul. Dit resultaat werd

bevestigd door een deel van de bovenlaag in CSj, op te lossen, 1

toe te voegen om mogelijk aanwezig Sn I^ te oxydeeren en de

overmaat I met Na^ Sj Oj terug te titreeren. Gevonden werd zoo

0,06 Vo Sn I,.

De SnT^-laag. Het totaal tingehalte bedroeg 31,2 en 30,9, ge-

middeld 31,1 7o- Snij heeft 31,9 "/o ^i>- Deze analyse zou dus wijzen

op een gehalte van 6 "/o Sn I^. Dit getal moet waarschijnlijk wel als

een maximum beschouwd worden. Bij het smelten dringt namelijk

het Sn \^ tusschen het glas en de Sn I^-laag, zoodat deze laatste na

het stollen omhuld is door een dun lïiagje Sn I^, dat niet met zeker-

heid op alle plaatsen verwijderd kon worden. De omstandigheid, dat

toevoeging van Sn I^ geen waarneembare verandering brengt in het

smeltpunt van Sn I, wijst er op, dat de oplosbaarheid \an Sn I^ in

deze laag zeer gering is.

De Snl^-laag verzadigd met Sn. Snl^ door schudden van gesmolten

Snl^ met Sn bereid onderscheidde zich in kleur niet \'an het langs

natten weg verkregen en daarna gesmolten SnI,. Een oplosbaarheid

van Sn in SnI, maakte zich dus niet door een donkerder kleur,

door een ,,Metallnebel" zooals door Lorenz ^) beschreven is, kenbaar.

Ook week de analyse van een Snl^-smelt, die gedurende eenigen

tijd met Sn op 350 a 400° verhit was geweest en daarop van het

gesmolten metaal was afgeschonken, niet merkbaar al van die van

zuiver Snl^. De oplosbaarheid van Sn in gesmolten Snl^ is dus bij

350° uiterst gering. Dit is in overeenstemming met de bepalingen

van R. Lorenz ') over de oplosbaarheid van Sn in SnI,, die \ond
dat deze bij 629° 0,13 »/„ meer is dan bij 400°; zoodat ze bij 350°

wel praktisch = O gesteld mag worden.

1) Lorenz. Die Elektrolyse geschraolzener Salze.

2) Lorenz. Die Elektrolyse geschraolzener Salze II, 77.
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7. Het kookpunt vau Siil^ werd op 340° bepaald. Emicu heeft

hiervoor opgegeven 341°. Deze bepalingen kloppen dus en de oudere
opgave van 295° door Pkrsonne moet als onjuist worden verworpen.

8. De kookpunten van nieiigscls 1 en

Snl^ werden bepaald in het in figuur 2

geschetste toestel. Dit bestond uit een

rondkolf A van + 100 oM'. inhoud, halver-

wege gevuld met het kokende mengsel en

omsloten door een asbestkastje, in den bodem
waarvan een cirkelvormige opening was
aangebracht. De kookkolf kan hierdoor,

zonder gevaar voor oververhitting, met de

vrije vlam verwarmd worden.

Aan de kookkolf was een stijgbuis met

omhullenden mantel aangesmolten, die door

xyloldamp uit B op 140^ verwarmd werd.

Daardoor werd verkregen, dat de uit A
uitwijkende damp zich niet in vasten

toestand in de stijgbuis kon afzetten, maar

als vloeistof condenseerde en weer in A
terugvloeide.

F'S- 2. Was na lang koken de iodiumdamp

wat te veel naar boven gediffundeerd, dan werd het verwarmen
van A gestaakt en distilleerde alle I weer in de kolf terug. De
toestel voldeed uitstekend. Boven ontweek geen spoor damp endoor

telkens toevoegen van afgewogen hoeveelheden Snl^ of I kon, uit-

gaande van de zuivere componenten of van een mengsel van bekende

samenstelling, een geheele reeks bepalingen gedaan worden.

De temperatuur w^erd gemeten met een tevoren geijkt thermo-

element \'an zilver-eonstantaan, dat in de kokende vloeistof gedwn-

peld was.

De resultaten zijn vereenigd in volgende tabel (p. 340).

9. Ten slotte werd nog getracht te bepalen de samenstelling van den

verzadigden damp, die met de verschillende Snl^-msngssls coexisteert.

De vloeistof werd daartoe in een 25 cM. lange, ciIinder\'ormige

kookbuis, van boven omgevgn door een dikken asbestmantel, tot

kokens toe verhit. In de dampruimte werd dan gebracht een lange,

onder capillair uitgetrokken en naar boven omgebogen afzuigbuis,

die verder naar boven een pipetvormige verwijding van 1 a 2 cM^
had. ÏMet deze buis werd, eenige centimeters boven de kokende
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Samenstelling der vloeistof.

gr. Snl4 per at. Sn per

100 gr. Snl,-f I 100 at. Sn+I

O

10

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

100

O

2.02

4.04

6.05

8.06

10.06

12.06

14.05

15.05

16.04

17.03

18.02

19.01

20.00

Kookpunt.

183

184

187

190

193

198

204

214

219.5

228

240

267

296

340

vloeistof damp weggezogen, die grootendeels in het wijdere boven-

gedeelte van de buis condenseerde en geanalyseerd werd. Oischoon

deze bepalingen slechts qualitatieve waarde hebben, zij het resultaat

hier toch medegedeeld.

Samenstelling van de vloeistof. L Samenstelling van den damp.

Kookpunt.

in gew. 'VoSnIi i in at. %Sn in gew. %Snl4 in at.% Sn

185

189

201

210

230

270

13

27

55

66.5

81

91

2.6

5.4

11.0

13.3

16.2

18.2

2

5

14

18

28

48

0.4

1.0

2.8

3.6

5.6

9.6



SnmenvaUh)ti der resullateii.

-J. Het smeltpnnt van SnI, is J43,°5, het kookpunt 340".

Het smelfpunt van Siil, is 320°, het kookpunt 720^
2. Bij de inwerking vaii Sn op 1 ontstaat eerst uitshiitend SnI,,

daarna volgt uiterst langzaam de omzetting SnI, -|- Sn = 2 Snl,, die

zelfs bij 350° nog zeer traag vei-Joopt.

3. De smeltlijn van mengsels van Sul, en I bestaat uit twee
takken met een euteeticum bij 79',6 en 60 gew. "/„ SnT^ (12,06
at. 7„ Snl. De kookpuntslijn verloopt regelmatig, zonder maximum
of minimum.

4. Gesmolten Snl^ en Snl^ vormen twee vloeistoflagen, waarvan
de samenstelling bij 350° is : Snl, met slechts sporen Snl, en Snl,

met hoogstens 6 V^ Snl,. Daar ook Sn niet merkbaar oplost in

gesmolten Snl„ ligt dit in een zeer nauw gebied van homogene
menging, dat zich bij 350^ uitstrekt van 33,3 at. % Sn (zuiver Snl,)

tot 32,5 at. "/„ Sn (Snl, met 6 gew. »/„ Snl,>. '

Anorg. CliemUch Lahomtorium der

Techüsche Hoogeschool.

Delft, Juni 1912.

Scheikunde. — De Heer Schreinemakers biedt eene mededeelin»-o
aan van de Heeren W. Reinders en D. I.ely Jr. „De ver-

deeling van kleurstoffen tusschen twee oplosmiddelen. Bijdrage

tot de theorie van het verven."

(Mede aangeboden door den Heer A. P. N. Kranchimont.)

. Tot verklaring van het opnemen én vasthouden van kleurstoffen

door vezels bestaan drie theoriën : de chemische theorie, de theorie

van de vaste oplossing en de mechanische of adsorptie theorie.

Volgens de chemische theorie^) treedt de kleurstof met een

bestanddeel van de vezel in chemische wisselwerking onder vorming

van een onoplosbaar product, dat in de vezel gebonden blijft. Dit

bestanddeel — volgens Knecht in wol het lanulinezuur en in zijde

het sericinezuur — zou het karakter hebben van een amphoter

electroljt en dus zoowel met de kleurbase uit basische kleurstoffen

als met het zuur uit de zure kleurstoffen een zoul kunnen vormen.

Een voornaam argument ten gunste van deze opvatting is de

waarneming, dat bij de kleuring met basische kleurstoffen een

1) Knecht, BerJ. Ber. 21, 1556, 2804; 22, 1120 (1889). Suida, Sitzungsber. der

K. Akad. d. Wiss. Wien. 113 IIb, 725 (1904); Z. f. angew. Ghem. 1909, 2131.
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splitsing optreedt in kleurbase en zuur, waarbij de kleurbase in de

vezel wordt opgenomen, het zuur in het bad terugblijft.

Het blijkt echter, dat deze splitsing ook intreedt bij de kleurstof-

opname door katoen, door zuivere cellulose*) en door anorganische

stotFen als glas, asbest, silicaten^) en koolstof), in welke stoffen

men toch geen zuur aanwezig kan onderstellen, dat in staat zou zijn

de afgesplitste base als zout te binden.

Verder is het optreden van een dergelijke splitsing bij zure kleur-

stoffen nog twijfelachtige) en geschiedt zij niet bij de substantieve

kleurstoffen, welke in hun geheel worden opgenomen. Daar laat ons

dus de chemische verklaringsvvijze heelemaal in de steek.

Ook zou men mogen verwachten, dat de hoeveelheid kleurstof,

die door een zekere vezel kan worden opgenomen, bepaald werd

door het gehalte aan zuur of base in die vezel. Er zou slechts

zooveel kleurstof kunnen worden opgenomen als aequivalent is met

dit gehalte aan zuur of base en verdere toevoeging van kleurstof

aan het bad zou geen verhooging van gehalte aan opgenomen kleur-

stof mogen bewerken. Verder zou de vorming van het onoplosbare

neerslag in de vezel eerst kunnen beginnen als een zekere kleur-

stofconcentratie in het bad bereikt was.

Geen van beide wordt echter waargenomen. De opname van

kleurstof groeit regelmatig aan met de concentratie daarvan in het

bad en van een discontinviïteit in deze opname is geen sprake.

De chemische theorie is dus onwaarschijnlijk en wordt dan ook

door de meeste onderzoekers over de kleurstofopname verworpen.

De theorie van de vaste oplossing is het eerst uitgesproken door

O. N. Witt') en aanvankelijk niet instemming begroet. Witt heeft

inderdaad door tal van voorbeelden plausibel gemaakt, dat de toestand,

waarin de kleurstof in de vezel aanwezig is, volkomen te vei-gelijken

is met die van een stof in oplossing, dat er evenwicht is tusschen

de kleurstof in de vezel en in, de waterige oplossing en dat de

veranderingen in dat evenwicht door toevoeging van een aiider

oplosmiddel, zooals alcohol, of van zuren of zonten, qualitatief geheel

overeenkomen met die in het e\enwicht tusschen twee niet-mengbare

vloeistoffen, waarin een derde stof is opgelost.

Bij het quantitatief onderzoek omtrent de verdeeling van de kleurstof

1) Knecht, Farberzeitung 18, 22 (1893-94).

2) Georgievics, Farberzeitung 19, 9, 129, 188, 286 (1894/95\

3) Freundlich und Losev. Z. f. pliysik. Ghem. 59, 284 (1907); Losev Inaug

Dissert. Leipzig 1907, pag. 45.

•^) Losev, 1. c. pag. 67

6) Farberzeitung 1890/91, 1.
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tussclien de vezel en de badvloeistof heeft men echter p;ovo]iden, dat

deze verdeel ing niet plaats heeft volgens de wet van Hknuv, maar

dat daarvoor geldt de adsorplio-formule -=«o /"
.

m
Hoofdzakelijk op grond hiervan besluiten nu zoowel Walker en

Appleyard '), als Schmidt'), b'REUNDUCH en Losev'), Georgievics'),

Pelet-Jouvet^) e.a., dat de theorie Witt niet juist kan zijn en dat

de kleuring in eerste instantie is een adsorptie-verschijnseP),

Hierbij wordt dus aan deze geheel empirische en zeer elastische

formule, die bij de bepalingen van Freundmch en Losev nog gewijzigd

moest worden om haar aan te laten passen aan de verkregen cijfers,

zeer groote ^vaarde gehecht.

De vraag doet zich voor of dit wel gerechtvaardigd is.

Is het voldoen aan deze formule werkelijk zulk een zeker criterium

voor het aanwezig zijn van een oppervlakte-verdichting of kan men
ook bij de verdeeling van een kleurstof over twee niet-mengbare

vloeistoffen een soortgelijke betrekking aantreffen?

Zijn verder de andere eigenschappen van de gekleurde vezel in

overeenstemming met de adsorptie opvatting? Is de kleurstof werkelijk

alleen aan de oppervlakte daarvan aanwezig of moet men aannemen,

dat zij ook in het inwendige daarvan is doorgedrongen?

Deze vragen zullen wij achtereen\'olgens nagaan.

Hoe is de kleurstof in de vezel verdeeld ?

Deze vraag is voor eenige jaren uitvoerig besproken door Hugo
Fischer '), die zich daarbij ten sterkste verzet heeft tegen de stil-

zwijgende aanname van inwendige oppervlakken in colloïden. Hij

vestigt er de aandacht op, dat bij zetmeelkorrels bijv. de kleuring

volkomen homogeen is en betoogt uitvoerig en op verschillende

gronden dat de onderstelling, dat men daar met een adsorptie te

1) Journ. Ghem. Soc. 69, 1334 (1896).

2) Zeitschr. f. pbysik. Ghem. 15, 56 (1894).

8) l.c. en Freundligh, Koll. Zeitschr. 3, 212 tl908>

4) l.c.

") L. Pelet-Jolivet, Die Theorie des Farbeprozesses, 1910.

^) Volgens Freundlich en Losev heeft dan na de opname der kleurstof de fixeering

daarvan plaats, doordat de kleurstof 6f coUoïdaal was opgelost en door de vezel

onoplosbaar gecoaguleerd werd (bij substantieve kleurstoffen) óf moleculair was

opgelost maar in de vezel overging in een onoplosbare of coUoïdale, niet diffun-

deerende stof. Voor deze laatste verandering zou eventueel nog de inwerking van

een andere geadsorbeerde stof (het bijtmiddel) of van de vezelstof aangenomen

moeten worden.

Ook Pelet-Jolivet voert de fixeering van de kleurstof grootendeels terug tot een

coagulatie van colloïden.

7) Z. f. pbysik. Chem. 63, 480 (1908),
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doen zou hebben, zeer onwaarschijnlijk is. Hij wijst er op, dat zoowel

het uiterlijk van de gekleurde korrel als het verloop der kleuring

met een langzaam kleurende stof zooals congorood, geheel den indruk

maken, dat deze kleuring een o^^/o.yverschijnsel is en niet een opper-

vlakte-condensatie. Ook Suida ^) vermeldt bij zijne onderzoekingen

omtrent de kleurstofopname van zetmeelkorrels, dat zij volkomen

homogeen gekleurd worden. Eveneens wijst het feit, dat, waar een

kleurstof in vasten toestand een andere kleur heeft als in oplossing,

de vezel steeds de laatste kleur aanneemt en niet de eerste'), er op

dat de kleurstof aanwezig is in een toestand, die met de oplossing

overeenkomt.

Ook omtrent verschillende andere gevallen, die men als adsorpties

heeft beschreven, begint thans twijfel te komen of deze opvatting

wei geheel juist is. Van Bemmelen ') heeft er reeds op gewezen, dat

bij de gels de grens tusschen ad- en cü^sorptie experimenteel moeilijk

te trekken is. Davis*) vond dat de hoeveelheid jodium, die door

koolstof opgenomen wordt toeneemt met den duur van inwerking.

Het jodium ditfundeert langzaam naar het inwendige van de koolstof.

Mc Bain^) constateerde hetzelfde bij de opname van H, door kool

en besluit daaruit, dat een deel werkelijk geadsorbeerd is en een

ander deel een vaste oplossing vormt.

Ook CtEOrgievics^) is bij zijn latere onderzoekingen omtrent de

opname van verdunde zuren door wol tot het resultaat gekomen,

dat in vele gevallen adsorptie en vaste oplossing naast elkaar voor-

komen. Uit zeer verdunde oplossingen worden zoowel zuren als ver-

schillende kleurstolYen met koustanten verdeelingscoeffieient opgenomen,

zoodat deze opname als een zuivere vaste oplossing kan worden

beschouwd.

Adsorptie en oplossing gaan dus hand aan hand en het is in de

meeste gevallen moeilijk uit te maken welk deel aan elk dezer ver-

schijnselen toekomt.

Waar de aard van de absorbeereude stof meebrengt, dat de diiTusie

van buiten naar binnen uiterst moeilijk plaats heeft, zooals bij kool-

stof en sHicaten, daar zal de vorming van een oplossing alleen in

de buitenste lagen der stof plaats hebben en zal men den indruk

krijgen met een zuivere opper\lakte- werking, een adsorptie te doen

1) Silzungsber. der K. Akad. d. Wiss. Wien 113 II:j, 725 (1904).

2) O. N WlTT, l.c.

5) Z. f. Anorg. Ghem. 23, 321 (1900i

*) Journ Ghem. Soc. 91, 1666 (1907).

6) Z. f. physik. Ghem. 68, 471 (1909).

6) KoU. Zeitschr. 10, 31 (1912',
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te hebben. In enkele gevallen blijkt echter, dat ook daar de opge-

nomen stof ]iaar binnen is doorgedrongen. Door fuchsine en methy-

leenblauw gekleurde silicaten vertoonen zeer duidelijk pleochroisme'),

wat er op wijst, dat de kleurstof zich homogeen in het silicaat heeft

verdeeld en niet slechts aan de oppervlakte is neergeslagen.

Gevallen van zuivere adsor[)tie zal men hebben als de stof eolloïdaal

is opgelost en ook in het absorptiemiddel niet molecidair oplost. Dan
kan men verwachten of totaal geen opname of totale opname als

colloïdale vaste oj)lossing of totale afscheiding van het coHoïd aan de

grenslaag. Dit laatste is dan adsorptie. Voorbeelden daarvan vindt

men bij de opname van eolloïdaal goud door kool of door BaSO^ '),

van AS2S3-S0I door kool of door BaSO^, van een zeer fijne kool-

suspensie door papier ') en ook bij het kleuren van wol of katoen

met eenige ongetwijfeld colloïdale klenrstofoplossingen, zooals die van

het blauwe zuur van congorood. Deze kleuring is echter niet echt,

ze kan door wasschen geheel verwijderd worden '').

500 mgr L

waterlaag

1) T. CoRNU, Tscliennak's Mineralogische und Petrograpliische Mitteilungen 1906,

453.

2) L. Vamno, Berl. Ber 35, 662 (1902).

3) Spring, Beobachlungen iiber die Waschwirkung der Seifeu. Koll. Zeitschr.

4, 161 (1909).

*) Pelet-Jolivet, Die Theorie des l'"arbeprozesses, pag. 141,
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Hoe verdeelt zich een kleurstof over twee oplosmiddelen ?

Hieromtrent zijn weinig bepalingen gedaan. Alleen voor picrine-

zuur is de verdeeling tnsschen water en verschillende organische

oplosmiddelen als amylatcohol, benzol, chloroform, bromoform en

toliiol onderzocht en gevonden, dat bij verhooging der concentratie

een evenredig kleiner deel in de waterlaag blijft '). Bij methj-

leenblanw tnsschen aniline en water is de \erdeelings-eoefficient

constant ').

Wij hebben nu voor een aantal kleurstoffen de verdeeling tnsschen

water en isobutylalcoliol (kookpunt 106^) gemeten. De kleurstofbe-

paling geschiedde colorimetrisch. De temperatuur was 25° C. De

resultaten zijn vereenigd in de tabellen 1—19. De concentraties zijn

daarin aangegeven in milligrammen per Liter.

Uit deze tabellen en nog beter uit de curven in fig. 1 blijkt, dat

Ca

bij al deze kleurstoffen de verdeelingscoefficient — afneemt bij ver-

hooging van de concentratie. Pas^t men de adsorptie-betrekking

Co=r«^'" toe, dan vindt men dat — varieert van 0,3 (bij ervthrosine

A) tot 1 (alkaliblauw en kristalponceau). In de meeste gevallen ver-

andert deze exponent echter nog met de concentratie en wordt ze

bij het stijgen der concentratie grooter.

Dit resultaat is verrassend. Waar toch de onderzoekingen \'an de

laatste jaren geleerd hebben, dat verschillende kleurstoffen, vooral de

basische en zure, in waterige oplossing moleculair opgelost zijn en,

blijkens de geleidbaarheid dier oplossingen, zelfs vrij sterk electro-

Ijtisch gedissocieerd zijn, tei'wijl de dissociatie in alcoholische oplossing

gering is, daar zou men verwachten, dat de overgang in de alcohol-

laag toe zou nemen bij verhooging van de concentratie.

Ter verklaring van deze kleine exponent kan men verschillende

onderstellingen maken

:

1". De moleculair-grootte der kleurstof is in de waterige oplossing

grooter dan in de alcoholische.

Deze opvatting vindt steun in de bepalingen van Krafft '} over

de vriespuntsdaling in waterige en alcoholische oplossing. Deze

berekent daaruit voor het moleculairgewicht bij

:

1) W. Herz, Der Verteilungssatz, Sammlung chem. und chem.-techn. Vortrage

15 (1909).

2J Pelet-Jolivet, Revue gén. mat. col. 1909, 249.

3j Berl. Ber. 32. 1608 (1899).
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1. Methyleenblaaw G. conc. (Basel).

(Basische kleurstof).
4. Methyleenblaaw D (Basel).

Neutraal.

Cw
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7. Fuchsine.
Met 7 aequivalenten HCl.

10. Kristalponceau.
(Zure kleurstof).

Cw
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13. RocccIUn (Basel).

(Zure kleurstof).

Cw



in alcohol
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beneden keeren, dan een buigpunt vc-rtoonen en ten slotte zelfs hol

naar boven toe gaan verloopen.

1

Een dergelijke variatie van — is nu inderdaad bij zeer veel kleur-
n

stoffen waargenomen, al werden ook bij de meeste geen hoogere

waarden dan 1 bereikt. Alleen bij patentblauw werd deze waarde
1

overschreden en steeg — tot 1,3.
n

In overeenstemming daarmee blijkt ook, dat de overgang in de

alcohollaag bij basische kleurstoffen bevorderd wordt door toevoeging

van een base, bij zure kleurstofïen door toevoeging van een zuur

en wel z('»(), dat ten slotte alles in de alcohollaag overgaat (zie tabel 20).

Omgekeerd wordt echter door toevoeging van zuur aan een

basische kleurstof, of van base aan een zure kleurstof, de overgans:

daarvan in de alcohollaag niet verminderd. Dikwijls heeft dit zelfs

een verhooging van de concentratie in de alcohollaag ten gevolge.

Gedeeltelijk is dit te verklaren irlt de \ermindering in de hydroljse,

dus eene verhooging van de concentratie van het ongesplitste zout,

die daardoor optreedt. Uit de veranderingen in kleur bij verhooging

der concentratie xan het toegevoegde zuur blijkt echter, dat de

reacties dikwijls veel gecompliceerder zijn.

Nemen wij als voorbeeld kristalviolet. Dit is een basische kleur-

stof. Formule |(CH,), N . C,H, |, C =r C,H, = N (CH,), Cl. In neutrale

of zwak alkalische oplossing is de kleur violet. Door toevoeging van

zuur wordt de kleur blauw, daarna groen en met nog meer zuur

geel. Uit deze oplossingen gaat zij echter steeds met violette kleur

in de alcohollaag over. De eenige verklaring, die wij kunnen geven, is

deze, dat de kleurstof aan haar 3- waardige X-atomen een H-ion addeert.

Deze additieproducten zouden dan blauw, groen of geel kunnen zijn,

het ongesplitste zout echter violet, In de alcohollaag is de H-ionen

concentratie xeei geringer dan in de waterlaag en vormen deze

additieproducten zich dus moeilijker. Door groote overmaat HCl wordt
ook de bovenlaag groen. Ook krijgen de groene oplossingen door

sterke verdunning hunne violette kleur terug: de geaddeerde water-

stofionen worden door verdunning weer afgesplitst.

Patentblauw \ertoont een dergelijk gedrag: heel weinig zuur doet

de concentratie in de alcohollaag toenemen, door meer zuur neemt
ze echter weer af, terwijl de waterlaag eei-st groen, daarna geel

wordt. Is de waterlaag reeds geel, dan is de alcohollaag nog groen.

Quantitatief werd de invloed van zuur en base nagegaan bij

methyleenblauw, chinolingeel en fuchsine.

Uit tabel 1, 2 en 3; 6 en 7 : 14, 15 en 16 zien wij dat bij groote

24*
'
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TABEL 20.

Naam der kleurstof
Verdeeling in Verdeeling in

Maam dei Kieurstoi.
„^^^(^^i^ oplossing zure oplossing

Verdeeling in

alkaUsctie oplossing

Methvleenblauw
(basische kleurstof).

Kristalviolet

(basische kleurstof).

Chrysoidin
(basische kleurstof).

Fuclisine
(basische kleurstof).

Neiifuchsin
(basische kleurstof).

Erythrosine
(zure kleurstof).

Wasserblau blaulich
I

(zure kleurstof).

Rosé Bengale
(zure kleurstof).

Chinolingeel
(zure kleurstof).

Eosine
(zure kleurstof).

Roccellin
(zure kleurstof).

Patentblauw
(zure kleurstot).

Kristalponceau
(zure kleurstof).

Congorood
(substantieve kleurst.)

Alkaliblauw 6 R.
In water kolloidaal
opgelost Oplossing
weinig gekleurd,
roodaclitig blauw
opalesceerend.

Indufin spritlöslich

In water een bijna

Beide lagen onge-
veer gelijk blauw.

Veel meer in de
alcohollaag. Beide
lagen violet.

Alcohollaag- don-
kergeel tot bruin.

Onderlaag lichtgeel.

Meerin de alcohol-
laag. Beide lagen
rood.

Meerin de alcohol-

laag. Beide lagen
rood.

Ongeveer gelijke

verdeeling. Alcohol-
laag meer oranje,

de waterlaag meer
rood.

Ongeveer gelijke

verdeeling; beide
lagen blauw.

Gelijke verdeeling,

alcohollaag geel-

bruin, waterlaag
oranje.

Gelijke verdeeling;
beide lagen geel.

Ongeveer gelijke

verdeeling.

Beide lagen rood.

Meest in de alco-

hollaag; beide la-

gen blauw.

Weinig in de al-

cohollaag; water-
laag rood.

Beide lagen rood.

Alcohollaag don-
kerblauw, water-
laag kleurloos.

Alles met blauwe
kleur in de alco-

kleurloozekolloidale i
hollaag; waterlaag

Als in neutrale
oplossing.

Meer in de alco-

hollaag. Deze is

paarsch, de water-
laag groen.

Als bij neutraal,

maar de kleur is

meer bruin.

Het meest in de
alcohollaag. Kleur
is veel donkerder.

Het meest in de
alcohollaag. Kleur
rood.

Alles in de alco-

hollaag, oranje.

Veel meer in de
alcohollaag; blauw.

Alles in de alco-
hollaag; lichtbruin.

Veel meer in de
alcohollaag; geel.

Alles in de alco-

hollaag
;
geel.

Alles in de alco-

hollaag; rood.

Bovenlaag don-
kerder, waterlaag
meer groenachtig.

Veel meer in de
alcohollaag.

Blauw neerslag op
het grensvlak.

Als bij neutrale
oplossing. [Water-
laag iets getint.

Alles in de boven-
laag De kleur slaat

langzaam om in

paarsch.

Alles in de alcoh.-

laag. Kleur paarsch.

Alles in de alco-

hollaag. Kleur don-
kergeel.

Dekleur verdwijnt.

Alles donkerbruin
in de bovenlaag.

Als bij neutrale
oplossing.

Alles in de alcoh.-

laag. Kleur oranje,

later kleurloos.

Veel meer in de
alcohollaag; rood.

Veel meer in de
alcohollaag; geel.

Verdeeling als in

neutrale oplossing.

Beide lagen rood,
maar veel donker-
der dan in de neu-
trale oplossing.

Alles in de water-
laag. Donkerblauw.

Weinig in de alco-

laag ; waterlaag
meer bruin.

Alles in de alco-

hollaag; rood.

Alles in de alco-

hollaag met lichl-

roode kleur.

Alles bijna in de Alles met violette
alcohollaag, blauw; : kleur in de alco-
waterl. iets getint, hollaag; waterlaag
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overmaat zuur of base de loop van de verdeelingskromme geheel

analoog is aan die in de neutrale oplossing.

De invloed van oi)klinimende hoeveelheden zuur of base blijkt

uit de volgende tabel, waar in de eerste kolom is aangegeven het

aantal aequivalenten zuur of base, dat naast 1 aequivalent kleurstof

aanwezig is. De totaalhoeveelheid kleurstof was steeds gelijk genomen.

TABEL 21.

Methyleenblauw D met ^w ^alc.
I ^a* ("w

I) »

)) »

zeer veel zuur

8 aeq. zuur

4

2

1 „ „

neutraal

8 aeq. KOH

2.6 „ „

6.2 „ „

10 ..

130
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run kristalvJület geen kleurstof opgenomen, als deze kleurstof opge-

lost is in butylalcohol, amjlalcohol, aniline, chloroform of anijs-

aldehjd ; de opname is merkbaar uit een oplossing in nitrobenzol,

anisol, malonzure aethvlester of amylnilriet en zij is sterk uit de

waterige oplossing.

Gaat men nu de verdeeling van deze lileurstof tusschen wateren

die oplosmiddelen na, dan blijkt, dat zij bij de eerste groep oplos-

middelen praktisch volkomen uit de waterlaag verdwijnt en dat zij

zich bij de tweede groep eenigszins gelijkmatig over de beide lagen

verdeelt.

Eene uitzondering maakt alleen nitrobenzol, dat uit water bijna

alle kleurstof opneemt en waaruit, volgens Losev, door papier toch

geen kleurstof wordt geadsorbeerd.

Dit gedrag is nu volkomen bagrijpelijk als men het kleuren opvat

als een oplossen van de kleurstof in de vezel. Voor kristalviolet is

de vezel een goed oplosmiddel en water een slecht, de organische

oplosmiddelen van de eerste groep zijn goede oplosmiddelen, die van

de tweede groep slechte. Bij de verdeeling van de kleurstof over de

vezel en het organisch oplosmiddel zal nu des te minder kleurstof

overgaan in de vezel en des te meer terugblijven in het organisch

oplosmiddel, naarmate de oplosbaarheid van de kleurstof in dit

vezel
laatste grooter is. De verdeelingscoefficient zal nl.

org. oplosmiddel

vezel org. oplosmiddel
het quotiënt ziin van die tusschen en .

water water

5. Freündlich en Losev \onden, dat de volgorde \an adsorbeer-

baarheid onafhankelijk is van de aard van het adsorptiemiddel. Van

de hierna genoemde drie kleurstoffen was zij, zoowel bij kool als

bij zijde, wol, katoen en cellulose : kristalviolet, neufuchsin, patentblauw.

Dezelfde volgorde treedt echter ook op 'bij de verdeeling van deze

kleurstoffen tusschen water en alcohol. Ook daaruit blijkt dus de

groote analogie tusschen de kleurstofopnamein vezels en den overgang

van de kleurstof in een ander oplosmiddel, die noopt tot de opvatting,

dat de kleurstof in opgelosten toestand, als vaste oplossing, in de

vezel aanwezig is.

Wij komen dus tot de conclusie, dat de kleurstofopname in vezels

in hoofdzaak is een verschijnsel van vaste oplossing en dat de aan-

name van een oppervlak te-adsorptie in vele gevallen onnoodig en

dus te verwerpen is.

Delft, Anorganisch chemisch Laboratorium

der Technische Hoogeschool.
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Natuurkunde. De Heer du Bois biedt eene mededeelino: aan
uit het Bosscba-Laboratorium : „Theorie der jyoohrmaturen"

Voor afgeknofte kegels werd de tlieorie gedeeltelijk reeds door

Stkfan gegeven en door Sir Alfred Ewing toegepast. Men stelde bij

eerste benadering dat de magnetisatie der polen o\'eral evenwijdig

Fig. 1.

met de ,Y-as (Fig. 1) plaats heeft en aldus poolelementen enkel op

de eindvlakken optreden. Ik heb in de eerste plaats getracht die

theorie voor willekeurige punten in het veld algemeener en vollediger

te ontwikkelen, o.a. ook voor vooruitspringende frontvlakjes, zooals

ik sedert 1889 pleeg te gebruiken (zie fig. 1).

Met het oog op het toenemend gebruik van prismatische pool-

stukken, o. a. voor snaai-galvanometers en andere toepassingen, heb

ik ook hiervoor vergelijkingen berekend, die meestal eene formeele

analogie met de kegelformules vertoonen. In plaats van een meridiaan-

doorsnede, stelt Fig. 1 dan een normaal profiel voor, waarbij de

ribben loodrecht op het teeken vlak volgens de ^-as gericht zijn.

Voor de bepaling der aantrekking of afstooting komt het vooral

aan op de eerste afgeleiden van het veld naar de coördinaten. Zoo

b.v. bij de gradiëntmethoden voor de meting van geringe para-resp.

diamagnetische susceptibiliteit en ook bij extractie-magneten, o.a.

voor oogheelkundig gebruik en voor erts-separatoren.

Daar behalve de intensiteit van het veld ook zijne topographie,

inzonderheid de min of meer uniforme verdeeling, bij vele quantita-

tieve methoden meer en meer van belang blijkt, moet ook deze

uitvoeriger onderzocht worden. Voor de beoordeeling daar\an heeft

men daarenboven de tweede afgeleiden te beschouwden.

De hieronder volgende vergelijkingen kunnen tevens volgens de

bekende algemeene analogiën wel eens dienst doen bij electrostatische

vraagstukken met dezelfde meetkundige configuratie. Ontwikkeling

en bewijzen hoop ik elders uitvoeriger te behandelen.

Ronde armaturen. Beschouwt men in de eerste plaats omwente-
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lingsopporvlakken, inzonderheid kegels ; wanneer hunne toppen beide

in A liggen en dus samenvallen is het veld aldaar bekend en wel

B
Sy := -ipj -|- jP)j = 4.Tr 3 sin vers ,i + 4.t ^ sin^ a cos a loa— . - {I)

De notatie blijkt voldoende uit Fig. 1. Beide termen zijn in de

praktijk meestal van dezelfde orde; de eerste betreft de afgeknotte

frontvlakjes, de tw^eede de kegel vlakken ; deze laatste bereikt een

maximum voor « = are tg \/2 = 54° 44'.

Om de uniformiteit na te gaan beschouwen wij thans de tweede

afo-eleiden, die wegens de .vergelijking van Laplace en de voorhanden

symmetrie onderling samenhangen. Bedoeld wordt overal de j>compo-

nente ^'Qx van het veld, schoon de index a; eenvoudigheidshalve meestal

weggelaten wordt. Men vindt voor het punt A, waar de eerste af-

geleiden blijkbaar nul zijn

ö'-C>i nö'J:\ ^ö'^Oi ,
^3sin'^cos\i ^Ssin\Uos3

-T^ = — 2 —— =— 2 3—- — 4.Tr j — = 4.1 J (1)

De ^•eldterm Sp^ vertoont nu in liet punt A volgens de lengte-

richting (,i'-as) steeds een minimum, overeenkomende met een maximum

volgens de equatoreale dwarsrichting, omdat de teller ^^m',? co.yV voor

0<^,5<^yT/2 positief blijft. En wel is deze het grootst en dus de

uniformiteit het minst voor ^3 := r/rc /(/ l^Vs = 39°14'.

Juist omgekeerd is het beloop van den veldterm .n^, waarvan de

tweede afgeleide bij dien zelfden hoek nul wordt. Dit bekende

resultaat volgt ook uit de tiians door mij berekende algeraeene formule

Daar i) ]> ^ms deze uitdrukking blijkbaar ± \oor a ^ are eos l'^Vs =
= 39°14'

; derhalve vertoont .Ó„ een langsminimum en dwarsmaximum

voor kleinere tophoeken, terwijl voor grootere het tegendeel waar is,

zoodat het veld alsdan in de as zwakker is dan in hare zijde-

lingsche omgeving. Ten slotte heeft men voor het geheele veld

h
2 sin*^ ^ cos f? + sin* a cos a (5 cos^ a-d)

(
1 -— (3)

dx' 2b

Het nul stellen van den vorm tusschen
[ ] levert eene vergelijking

tusschen « en i?. In de meeste practische gevallen mag men b-/B''

wel verwaarloozen en vindt dan

57° 60°

76°52' 72°49'

63°26'

63°26'

b. v. voor a = 39°14'
|

54°44'

de waarde: /? = 90°
i
79°26'

als bijeen behoorende waarden. Het is dus ook bij de gunstigste

waarde u = 54°44' wel degelijk mogelijk uniformiteit en intensiteit
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van het veld te paren. Voor u = G3'26' verkrijgt ,? dezelfde waarde
en lieeft men weer de gewone afgeknotte kegels zonder voorsprong.

Deze van de gangbare opvatting afwijkende theoretische nitkomsten

weerden door metingen met een zeer klein proefklosje bevestigd, die

ik aan Dr. W. J. dk Haas te danken heb.

In excentrische aspnnten op een afstand x van het middelpunt A
bedraagt de waarde van den eersten veld term

.e>,(..) = 4.t3 1 -

Die xau den tweeden veldterm voor één enkel kegelvlak

(1)

+

' B -X sin acosa-{- V'B--2Bx sin a cos «+ic» sin^ a
2.t;j sin' « cos a log

|_

b-x sin ft cos u + V'b'^-2bx sin a cos a + x^ sin^ a
X tg a—2B xtga— 2b

^_^ ^ /^\

VB^— 2Bx sin a cos a -f x' sin'^a Vb^ - 2bx sin acosa -\- x* sin'^ «J

Deze formule werd in ietwat andere gedaante reeds door Czermak
en Hausmaninger ontwikkeld.

Met behulp van (4) en (5)
' kan men het geheele veld \oor elk

aspnnt berekenen, hetzij de kegeltoppen samenvallen of niet. Intusschen

is de kegel enkel een optimum-oppervlak t. o. v. zijnen top.

Voor excentrische punten op eene equatoreale y-as verkrijgt men

%i>i) =
2,J

2-

a{ri/ cos 6— oP'—y^) r—b

[(a'+ T/'sm» ^)\/a^-\-y'—2rycosa-\-r' r=o
(6)

hetgeen tot een elliptische integraal herleidbaar is. Daarentegen vindt

men voor den tweeden veldterm een nog gecompliceerdere integraal,

waarvan de logarithmische termen reeksen van elliptische integralen

opleveren, zooals de Heer W. KapteyiN mij welwillend mededeelde;

voor twee keuehlakken wordt

.^j (y)=r2j sin- a cos a
|
d^\ 2

b -f- (y— 2b) sin' a cos 6

( \-sin\icosO) \/b'-2b7js in'acos^+fsin'a

— 2
B ^ {y — 2B)sin^acos6f

(1 - süi' « cos 6) 1/^2 — 2By sin'' acosS ^ ?/* sin" a
+

-^log

X

B — y sin^ a cos d + S/'b^ „. 2 By sin"" it cos 6 -^ y^ sin ^a

/^.(7)

b — y sin"" a cos 6 -j- ^/^,» — 2 by sin^ a cos 6

b — y sin- a cos O — V^b'

X
y^ sirr a

2 by sin^ a cos O -\- y"^ sin"^ a

B— y sin^ a cos 6 — \/B^ — '^By sin" acos& -\- y^ sm* «J

Ligt het punt in het \eld noch op de .v-as noch op de y-as dan

W'Ordt de vergelijking \oor p^ Lv, y) nog ingewikkelder.
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Bij de toepassing op enkel evenwijdige frontvlakken hebbende

poolschoenen, geeft (4; het veld voor elk aspunt ; Jia integratie en

deeling door den poolafstaiui wordt de gemiddelde waarde

^. = 4.,:>(l^l;--l|/4-^g. ... (8)

Trouwens de uniformiteit is in dit geval meestal vrij bevredigend.

Zij laat zich ook door concaaf uithollen der front vlakken binnen een

grootere ruimte verbeteren. Beschouwt men hierbij ééne bolzone in

den vorm van een oogspiegel ; noemt men den straal R, den ge-

zichtshoek van den rand 2/, van de opening 2/', gezien van uit het

bolcentrum, dan is op een afstand x hiervan het veld

2rr ^ x'— 2R* -h{2R'- a;^)Rx cos d^R-x' sin^ 6 ''='

/p =—^ ^ ^
. . (9)

8.r' ± Vx^ -\-R'—2xR cos O '>=/

Het teeken hangt er van af of het beschouwde punt aan de

concave of convexe zijde ligt [x <^ /i of ^ R. 3Jet behulp van (9)

kan het veld in ieder aspunt van een gecentreerd bolzonenpaar

beiekend worden, waarbij dan het interferricum de gedaante eener

biconvexe, biconcave of concaaf-convexe lens kan vertoonen ; zonder

boring is y' = 0. De formule voor ö^l^/ö.t:^ wordt hier vrij inge-

wikkeld ; deze afgeleide wordt nul voor concentrische concave hahe

bollen, waarvoor men na grooie vereenvoudiging vindt

•C) = -:v, (10)

onafhankelijk van t : ni.a.w. een volmaakt uniform veld, hetgeen trou-

wens ook uit bekende eigenschappen volgt. Hetzelfde geldt meer alge-

meen voor een spheroïdische holte te midden van een volgens de symme-

trie-as onwrikbaar gemagnetiseerd ferromagneticum : alsdan is

ore cos rti \\ . . . (11)

hier beleekent m de verhouding der lengte-as tot de d wars-as van de

spheroïde; zulk een geval zoude zich bij benadering wel laten reali-

seeren indien er behoefte aan bleek.

De aantrekking op een klein lichaampje in een aspunt uitgeoefend,

is evenredig met ö.p/c))' in geval van verzadiging, of met .f?
. ö^P) ö.r

zoo daarin een met het veld evenredige magnetisatie geïnduceerd

wordt. Zij laat zich dus door differentiatie naar x van de uitdruk-

kingen (4), (5) of (9) berekenen, al wordt dit vaak vrij omslachtig.

Prismatiicke armaturen, i^soemt meji de afmetijig loodrecht op

het normaalprofiel (Fig. 1) 2e, dan is in de eerste plaats voor c= cc,

d. w. z. feitelijk voor voldoende lange prismas, zoo de schuine

vlakken één gemeenschappelijke snijlijn door het punt A hebben
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.f-)« = X^^ -f JP)^ = 8 j,? + 83 sin c( cos et lor, - . . .

b

Daarentegen wordt \oor koi-tei-e prismas de eerste veldterni

a V a'-\-h'-\-c'

en de tweede \eldterni

^^j = 8 j sin a cos a
B

lor, log

B' M-
c sin a

1 +
B^

(/*)

(^M)

(Z*,2)

c sifi' a

De subtraktieve term vervalt weer voor c = oo ; alsdan wordt

ö.^,/ö« = blijkbaar voor « = 45°, hier dus de optimnmlioek, die

het maximumveld levert ; voor kortere prismas wordt a ^ 45°.

Bij voldoende lange prismas is de uniformiteit volgens de ribbe

volmaakt, d.w.z. d-SDj/d:- = 0. Men vindt in dit geval

öM'-> d'S?, sin 2^3 cos"^ [3

8j
sin^ ^ 8171 2^

(1*)

Deze uitdrukking blijft positief en heeft een maximum vooi

/?=: (7?'C ^ï^yl^Vs ^ 30°; dan laat dus de uniformiteit het meest te

wenschen.

Juist omgekeerd is ook hier w^eer het beloop van den veldterm Sp,,

waarvan de tweede afgeleide bij dien zelfden hoek nul wordt; immers

dan is cos 3« :^ O in de formule

8 ^ siti^ a cos 3« ^
^^

\b'

<

1

B"
(2*)

Daar B'^h is deze uitdrukking ± voor «>30°. Voor het geheele

veld heeft men eindelijk

dx'
si?i' i3 sin 2^3 -\- sin^ a cos 3« f 1

B--
(3*)

Het nul stellen van den vorm tusschen [ ] levert hier weer eene

vergelijking tusschen « en t?; als men b^/B^ verwaarloost vindt men

b.v. voor (i = 30^

de waarde : ^3 z:r-. 90^^

45^ 48° 50°46' 54°44'

77°9' 72°26'

60°

60°'82°38'
I

79°59'

als correspondeerende hoeken. Voor a =^ 60° verkrijgt ^ dezelfde

waarde en verdwijnt de \oorsprong.

In excentrische aspunten op een afstand .v van het middelpunt A
bedraagt de waarde van den eersten veldterm

2ab
Sp^ix) ^ 4^S arctg -,r-r, , (4*)

a-— 6 —X
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Die \an den tweeden veldteim voor één paar schuine vlakken

.P)j(.r) = 2 j sin a cos a log
B"^ — 2Bx sin a cos a -\- .r^ a/n' «

b^ — 2bx sin a cos a -{- x^ sin^ a
+

-\- 2 tn u arctg
h — tV sin « cos a

at rtg
E ,x sin a cos a

(5*)

X sin' a X sin a

Door middel van (4*j en f5*j kan men het geheele veld voor elk

aspunt berekenen, hetzij de 4 schuine vlakken zich in ééne lijn

snijden of niet; enkel in eerstgenoemd geval vormen zij optimum-

vlakken t. o. v. het punt A. Beschouwt men in dit geval het dubbele

verschil 2 ( DjU) — -C^zfOjj uit (5*) en (/*j en ontwikkelt voor kleine

waarden van .r, dan moeten de coëfficiënten der kwadratische termen

voh'-ens Mc. Laurin ö'O^/ö.r'' opleveren; de uitkomst strookt inderdaad

met de door differentiatie verkregen formule (2*).

Voor excentrische punten op een equatoreale y-as \indt men als

eersten veldterm voor c = x

en als tweeden veldterm \oor twee paar schuine vlakken

X

Sp^iy) = 2 j sin o. cos o.

B^ — 2By sin^ te -\- y^ '^n^ «

b'^ — 2by sin^ a -\- .y' «'*«* «

by sin a
-f arcig—

;

B^ -\- 2By sin^ « ^- 3/' sin* a
log X

6* + 26?/ sin" a -\- //' -nn^ a

f y sin^ a -\- b
2 tg al rnctg— — j-

\^ y sin o. cos a

y sin'^ Cl — B

(7*)

y sin^ a -\~ B
arctg ^ arctg

ysinv.cosa y sin a cos et y sin acos a yJ '

Hierdoor is de verdeeling van het, in het symetrische equatoreaal-

vlak overal volgens de ^--as gerichte, veld volkomen bepaald. Het

meest algemeene geval van een geheel willekeurig gelegen punt

leidt hier tot integreerbare uitdrukkingen voor .p^ (.v, y\ echter nog

ingewikkelder dan (7*), Door differentiatie naar y kan men ook

dfpj/dy verkrijgen, hetgeen echter vrij ingewikkeld wordt. Op derge-

lijke wijze kan men de verdeeling van jX langs de 2-as bij prisraas

van eindige lengte berekenen en de integralen

ƒ Sp,{z)dz en f Sr,{z)clz

~i ~i

bepalen, waarvan inzonderheid het tweede o. a. bij de transversale

magnetische dubbele breking van belang kan zijn. Het geval van

een interferricum in de gedaante eener cylinderlens is van minder

practisch belang en kan hier achterwege blijven.



Pathologie. — De Heer Spronc k biedt eene mededeeling coan van

Eknestine de Negri en O. W. G. Mieremet : „Over eeji micro-

organisme, fjekweekt in Uree gevallen van niet-gecompliceerd

Maligne Gi^anuloom."

(Mede aangeboden door den Heer Evkman).

Veel is in de laatste decenniën gesproken en geschreven o\er liet

maligne grannlooin, ook wel lymphomatosis grannlomatosa of Hodg-

kinsche ziekte genoemd, en het is niet te ontkennen, dat in de

duisternis die langen tijd heerschte, meer en meer licht is verschenen.

Toch is onze kennis van de aetiologie dezer ongeneeslijke ziekte

nog slechts gering.

Wel werden in 1832 door Hojigkin ') eeuige ziektegeschiedenissen

en autopsieën gepubliceerd, die mogelijk voor een deel betrekking

hebben op de door ons te bespi'eken ziekte, maar beschouwingen over

de aetiologie worden in de literatuur eerst in veel lateren tijd aan

getroffen.

Zelfs van eenige differentieeldiagnose tusschen de verschillende

ziekten, die zich voornamelijk kenmerken door klierzwelling en

miltvergrooting was nog geen sprake, tot Virchow in 1845 de leukaemie

beschreef als een goed te onderkennen ziekte en daarmee in den

chaos eenige orde bracht. Vervolgens, in 1865, werd door Cohnheim

de pseudoleukaepiie afgescheiden als een op de leukaemie gelijkende

ziekte van het lymphatische apparaat, die evenwel door het ontbreken

van het karakteristieke bloedbeeld zich daarvan onderscheidt. }sa

Cohnheim is de naam pseudoleukaemie op meerdere wijze misbruikt

en door sommigen weer als verzamelnaam van verschillende klier-

ziekten gebezigd, door anderen ^an het praedicaat ,,tuberculeuse"

voorzien, zoodat de verwarring die Cohnheim had trachten te ver-

minderen in gelijke mate als vroeger bleef bestaan.

Ook BiLLROTH ') heeft met zijn ,, maligne Ivmphoom", welke bena-

ming vaak aan het maligne granuloom gegeven wordt, gelijk hij

zelf in de betreffende publicatie zegt, niet één bepaalde klieraandoening

bedoeld.

Eerst Sternberg 'j heeft in een uitvoerig histologisch onderzoek

1) 1832 Hodgkin. On sorae raorbid appearances of tl.e absorbent glands and
spleen. (Med. chir. Transact. Vol 17.)

-) 1871 BiLLROTH. Multiple Lymphome. Erfolgreicbe Behandlung mit Arsenik.

(Wien. Med. Woch..W U S. 1065;.

3) 1898 Sternberg. Uber eine eigenartige unter dem Bilde der Pseudoleukaemie

verlaufende Tuberkulose des Lymphatischon Apparates. (Zeitschr. f. Heilk. Bd.

XIX S. 21).
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een meer afgegrensde groep van ziektegevallen heschreven, en daarmee
'

een waste basis gelegd, waarop latere onderzoekers konden voort-

bonwen. Ook was hij de eerste, die uitgebreide beschouwingen ovfer

de aetiologie der ziekte gehouden heeft, waarvan de titel zijner

publicatie „Uber eine eigenartige unter dem Bilde der Pseudoleukaemie

verlaufende Tuberkulose des Lymphatischen Apparates" duidelijk

blijk geeft. De aetiologie, die genoemd opschrift aangeeft, is echter

in het bewuste stuk allerminst bewezen, al zal de lezer ervan moeten

toegeven, dat de aard der hem ter beschikking staande gevallen de

verleiding groot maakte in de door hem gevolgde richting conclusies

te trekken. In de groote meerderheid toch van zijn gevallen was

behalxe het door hem beschreven bijzondere granulatieweefsel tuber-

culose in 't spel; en waar nu bovendien in de meeste gevallen

tuberkelbacillen werden gevonden in de histologische praeparaten,

en slechts een enkele maal coccen, die geen lokale reactie hadden

veroorzaakt, zoodat hij veronderstelt, dat deze zich eerst post mortem

vermenigvuldigd hebben, komt hij tot de conclusie, ,,dasz es eine

eigenartig verlaufende Form der Tuberkulose des lymphatischen

Apparates gibt . . .

."

Waarom nu juist het door hem beschreven eigenaardige granulatie-

weefsel en geen echt tuberculeus weefsel ontstaat, kan volgens

Sternberg afhangen van vermeerderde of verminderde individueele

resistentie, of virulentie van den tuberkelbacil.

Bij de besprekingen in 1904 op de Siebente Tagungder Deutschen

Pathologischen Gesellschaft over dit onderwerp gehouden, geeft Benda ')

als zijn meening te kennen, dat we te doen hebben met ,,ein sich

den malignen Keubildungen naherndes Granulom welches nicht durch

einen spezifischen Infektionstrager, sondern durch die modifizirten

oder abgeschwachten Toxine verschiedener Infektionstrager hervor-

gerufen wird". Askanazy acht de aetiologie nog onbekend. Chtart-

Yamasaki hebben de opvatting dat we met een chronisch ontstekings-

proces te doen hebben, waarvan we de aetiologie niet kennen, echter

niet op te vatten als tubej-kulose. Aschoff komt tot de conclusie,

,,dasz es sich nicht um die gewöhnliche Form der Tuberkulose

handelt", er op steunende, dat hij in 5 typische gevallen door enting

bij caviae geen tuberculose bij deze dieren kon verwekken. Ook

Sternberg is niet meer zóó absoluut in zijn beweringen ; hij zegt

o.a. : ,.Wenn auch die seither publizirten Fiille diese (zijne) Auffassung

meist bestatigten, so raunie ich doch gerne ein, dasz die damals von

uns gewahlte Bezeichnung ,,eigenartige Tuberkulose des lymphatischen

1) 1904 Benda. Zur Histologie der pseudoleukaemischen Geschwülste. (Verhandl.

der D. Palh. Ges. 7e Tagung 26—28 xMai).
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Apparales" vielleicht zu weil gelit. Immorliin glaube icli, dasz ein

Zusaiumenliang zwischen deni dieseii Falleii zn Grimde liegenden

Entzündiingsprozesz und der Tiiberkidose niclit von der Hand zu

weisen ist".

In 1910 \'en-ijkten E. Fraenkel en H. Mrcn")') de geschiedenis

van het maligne grannloom met hun belangrijke vondst van „granulare

Sttibchen", die zij aiitiformin-vast en GRAM-positief vonden. Deze

vondst leek aanvankelijk een belangrijke steun voor Sternberg's

opvatting, daar de ge\onden granulaire staafjes morphologisch in

niets te onderkennen waren van den niet zuurvasten MucH'schen

vorm der tuberkelbacillen. Een zwaar ^vegend argument tegen de

STERNBERo'sche opvattiug leverden de dier-entingen bij caviae. Caviae

ingespoten met granuloomweefsel afkomstig van ongecompliceerde

gevallen bleven vrij van tuberculose.

Fraenkei. en Much aarzelen niet hnn granulaire staafjes als den

verwekker van het maligne granuloom te betitelen, houden echter

de vraag van de verwantschap dier staafjes met de tuberculose open

:

,,Die Ljmphomatosis granuloraatosa ist eine Infektionskrankheit, die

durch granulare Stabchen her\'orgerufen wird. Diese granulare Stabchen

sind antiforminfest aber nicht saurefest; sie sind durch verscharfte

GRAMfarbung darstellbar, und stehn dem Tuberkulose-virus zum
mindesten sehr nahe. Die Lymphomatosis granulomatosa ist nach

unseren Erfahrungen nur ausnahmsweise mit typischer Tuberkulose

vergesellschaftet."

In Januari -van dit jaar deelt Fraenkel') in een te Hamburg ge-

houden lezing mede, dat het hem gelukt is in 16 van 17 gevallen

die granula of granulaire staafjes te vinden. Tevens steunende op de

onderzoekingen van Meyer, De Josselinde Jong *) ') (die zoowel op grond

van eigen onderzoek als op de entingsresultaten van ^ele anderen

de identiteit van den tuberkelbacil met het virus der boosaardige

granulomen beslist meent te mogen ontkennen), Simmonds en Jaxobsthal

schrijft hij : ,,Es liegen jetzt lïber mehr als dreiszig Falie Hodgkinscher

Krankheit von den \erschiedensten Beobachtern herrührende mit den

1) 1910 E. Fraenkel u. H. Much. Bemerkungen zur Aefiologie der Hodgkinschen

Krankheit und der Leukaemia lymphatica. (Münch. Med. Woch. n". 19).

-) 1910 ld. id. Ueber die Hodgkinsche Krankheit (Lymphomatosis Granulomatosa)

insbesondere deren Aetiologie. (Zeitschr. f. Hyg. u. Infekt. Kr. Bd. 67).

^i 1912 E. Fraenkel: Ueber die sogenannte Hodgkinsche Krankheit (Lympho-

matosis granulomatosa). (Deutsche med. Woch. n*l 14 S 637).

*) 1909 R. DE JossELiN de Joncx. Bijdrage tot de kennis der pseudoleukaemie.

(Geneesk. Bi. 14e reeks I en 11.)

") 1911 id. Over acuut maligne granuloom (Lymphomatosis granulomatosa).

(Ned. Tijdschr. v. Gen. II helft n'^. 22).
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unsern v(illig übereinstimmende Aiifgaben vor. Tmmerhin, das will

icli offeu bekennen, ist anch dnrcli unsere Untersucliungen eine

völlige Klarung der Aetiologie der Hodgkinschen Krankheit noch

keineswegs herbeigeführt." En verder: ,,Es musz die nachste Aufgabe

sein Reinknltnren der fragliehen Gebikie zu erziehlen, nnd ini Tier-

versuch weiter zn kommen".

Meer licht over de betrekking dier staafjes tot den tuberkelbacillns

hebben ook deze onderzoekingen dns nog niet gebracht. Fraenkel ^)

zegt dan ook in de vergadering der Deutsche Pathologische Gesell-

schaft in April 1912: ,,Die Frage der Slelliing der Grannla zu den

Tuberkelbazillen ist noch offen ; aetiologisch ist die Lymphogranulo-

matose unklar."

Het overlij len van een 7-jarigen jongen v. d. S., die lijdende was

aan klinisch niet met tuberculose gecompliceerd maligne granuloom,

en van vvien wij den 4:^^^^ Juni 1912 S'/a uur p.m. de obductie

konden verrichten, heeft ons aanleiding gegeven pogingen te doen

de zoo vaak vermelde staai^jes te kweeken. Bij de obductie werden

in het cadaver uitsluitend de aan maligne granuloom beantwoordende

veranderingen en geen spoor van tuberculose gevonden ; het histo-

logisch onderzoek deed in milt, talrijke klieren, beenmerg en lever

alleen het volgens Sternberg voor die ziekte karakteristieke granu-

latieweefsel vinden, terwijl van tuberculeuse veranderingen nergens

iets bleek. Ook injectie van weefselbrei bij caviae heeft geen spoor

van tuberculose verwekt.

In uitstrijkpraeparaten van de milt konden wij talrijke staaQes

aantoonen, die geheel beantwoorden aan de beschrij\ ing, die Fraenkel

en MucH geven van de granulaire staaltjes die in het meerendeel der

daarop onderzochte gevallen in het karakteristieke granuloomweefsel

gevonden worden. Andere micro-organismen waren in die uitstrijk-

praeparaten nergens te vinden.

Evenals andere onderzoekers hebben ook wij in slechts een enkel

histologisch praeparaat de bacteriën kunnen aantoonen. Of dit aan

het geringe aantal der aanwezige organismen is te wijten is niet

duidelijk.

Om tot het gewenschte doel te komen hebben wij uit de milt op

een zeer groot aantal verschillende voedingsbodems uitgezaaid, en

het is ons mogen gelukken dadelijk op alle voedingsbodems in rein-

cultuur een micro-organisme te kw^eeken, dat geheel beantw^oordt

aan de meer genoemde staafjes.

') 1912 E. Fraenkf.l u. Sternberg, tieber die sogenannte Pseudoleukaemie.

Bericht über die XVe Tagung der Deutscben Path. Ges. in Straszburg vom 15-17

April. (Cenlralbl. f. Alg. F. u. Path. An. Bd. 23, No. 10).
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Speciaal op den bloed-glyceriiie-aardappeldococt-agar, door Boruet

o-ebruikt voor het kweeken van den kinkhoestbaoil, vonden we reeds

na 2 X 2-i 'iiir een sterk gegroeide cultnre, die bU-ek te bestaan

uit staafjes, welke morphologisch geheel overeenkomen niet de

granniaire staafjes.

Alvorens tot de beschrijving van dit gekweekte micro-organisme

over te gaan willen wij hier nog bijvoegen, dat wij er in slaagden

uit een ons als proefexcisie ter diagnose toegezonden halsklier van

een 20-jarigen patiënt S. eveneens iielzelfde micro-organisme te kwee-

ken als uit de milt van het cadaver v. d. S. Het histologisch onder-

zoek van deze klier deed ons op het typische weefsel de diagnose

maligne granuloom stellen. Van tuberciileuse veranderingen was in

de praeparaten niets te bekennen, en ook klinisch waren daarvoor

geen aanknoopingspunten aanwezig. Pirquet was negatief.

Beschrijving van het gekweekte micro-organisme.

Microscopisch voorkomen.

Afhankelijk van de voedingsbodems waarop gekweekt wordt en

van den ouderdom dei' cultures worden de volgende \ orraen waar-

genomen :

plompe korte s t a a fj e s In lang '
\ (i breed . Sommige zóó

kort, dat ze doen denken aan coccobacillen van minder dan

1 (1 doorsnee (op Loeffler's serum in de minderheid : in 8

weken oude cultures op Bordet-bodem bijna uitsluitend; verder

in enkele dagen oude cultures op agar voor het grootste deel).

kleine fijne staafjes met poolkleuring lengte 1\', tot

2 ƒ<, breedte ± */^ ^ (op alle voedingsbodems van eiken

ouderdom).

staafjes van 2 tot 'S [i met polaire korrelkleuring of meerdere

korrels (deze vormen de overgroote meerderheid in oudere

cultures op Loeffler's serum).

kommavorraige staafjes in vele gevallen te ontleden in

twee kortere staafjes, lengte ± 1\\ ii breedte 7» ;i (op Bordet-

bodem, ascites-agar en Loeffler's serum ; in de eerste ascites-

agar-culture langer en fijner dan in de latere).

k o r r e 1 s t a a fj e s van verschillende afmetingen ; lengte wisselend

van 5 tot 7 ii, breedte '/^ tot 1\', ii. Deze groote breedte

behoort bij een stekeligen \-orm die zich voordeed op den

Bordet-bodem, waarbij de staafjes in 't midden breeder zijn

en naar de einden spits uitloopen. Die breedte wordt dan

vaak veroorzaakt door onregelmatig liggende en uitpuilende

korrels.

25

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A''. 1912/13.
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In oudere oiiUnres enkele rensaclitig-e vormen, die echter

geheel het voorkomen en de teekening behouden hebben, d. i.

een duidelijk lichaam, waarin de korrels gelegen zijn.

Zoo nu en dan werden op verschillende voedingsbodems

vertakkingen gezien (Bordet-bodem vloeibaar en vast, Loeffler's

serum en rie(suiker-nutrose).

korrel rij en: alleen korrels, gerangschikt als in de korrel-

staafjes maar zonder zichtbaar cellichaam. De korrels liggen

niet steeds regelmatig gerangschikt, maar vaak met hun

langste afmeting in verschillende richtingen ten opzichte van

de lengte-as van korrelstaf of korrelrij.

i n V o 1 u t i e vormen: Verdikkingen of aanzwellingen aan het

einde van de staafjes (op oude voedingsbodems) en bol-

vormen tot '2 (i.

Eigenbeweging ontbreekt.

Kleurbaarlieid : Met de gebruikelijke kleurstoffen voor bacteriën

laat de microbe zich goed kleuren. Volgens Gram de kleine staafjes

met poolkleuring wisselend, al naar den voedingsbodem positief of

negatief; de kommavorm steeds positief; de korrelstaafjes wat het

lichaam betreft negatief, de korrels positief.

Volgens de Mi'CH'sche modificatie van de GRAM'sche methode

krijgt men geen andere resultaten dan met de Gramkleuring.

Zuurvastheid volgens Ziehl is niet aanwezig.

De microbe is facidVitief anaëroob, groeit ecliter veel beter bij

aanwezigheid van zuurstof. In diepe steekcultures, bedekt met agar,

en in waterstofatmospheer is slechts zwakke groei aanwezig.

Invloed van de temperatuur op den groei.

Het optimum ligt omstreeks 32° C.

De hoogste tempercXtuur waarbij nog eenige groei valt waar te

nemen is 39^0.; bij 40° C, houdt alle groei op.

De laagste temperatuur waarbij nog geringe groei bestaat ligt

tusschen 10° en 8° C. ; bij 5° C. heeft geen groei meer plaats.

Reactie der voedingsbodems: Alkalische reactie is gunstiger, doch

ook bij zure reactie bestaat een niet geringe groei.

Groei.

G elat in e-steek CU 1 1 u re : niet vervloeiend, in steekkanaal

geringe groei, draadvormig naar de diepte toe dunner uit-

loopend.

Strij k c u 1 1 ure : gelijkmatig groeiend in matige hoeveelheid.

Plaatculture: (na 24 uur) cultures op oppervlakte liggend,

grauw (later grauwgeel tot okergeel), rond,gladrandig, homogeen



zonder teekeiiing, dauwdnipvorniig, matglanzend. Later worden

de kolonies fijn gekorreld en de rand fijn getand,

A g a r-s t e e k c n 1 1 u r e : in steekkanaal geringe groei, draad-

vormig, rnw, naar de diepte toe dunner uitloopend.

Strijkculture: gelijkmatig groeiend in flinke iioeveellieid.

Plaatculture (na 24 uur): cultures op oi)pervlakte liggend,

geelachtig, rond, gladrandig, licht gekorreld, aan den rand

fijner dan in 't midden, waar een donkere stip te zien is

;

danwdrupvormig, vetglanzend, condensiewater troebel, geen

vliesvorming.

Ascites-agar- pi aatcu 1 1 u re : langzame geringe groei;

kolonies fijnkorrelig, later hier en daar grovere korreling

vooral aan den rand, waardoor de eerst gladde rand een fijn

gelobd voorkomen krijgt; op oppervlakte liggend, groen

fluoresceerend.

Jonge kolonies dauwdrupvormig, vetglanzend, condensie-

water als agar.

Bouilloncu It uur : langzame groei, troebel met bodem-

bezinksel, dat bij schudden als een slijmerige draad opwarrelt,

en gelijkmatig te verdeelen is. Geen vliesvorming; wel op

bouillon gemengd met paardeserum, gist-decoct of acites-

vloeistof.

L o E f F L E r's s e r 11 m-s t r ij k c u 1 1 u r e : zeer sterk groeiend

in 24 uur, gelijkmatig, sterk slijmig.

P 1 a a t c u 1 t u r e (24 uur' : hoog op oppervlakte liggend, in-

tensief kanariegeel gekleurd, later gedeeltelijk bruinachtig rood,

rond, gladrandig, homogeen fijn gekorreld, dauwdrupvormig,

vochtigglanzend; condensiewater zeer troebel, geen vliesvorming.

Melk wordt niet gecoaguleerd, op den duur rose-achtig ver-

kleurd.

Glycerine- a a r d a p p e l c u 1 t u r e : slecht groeiend, weinig

zichtbaar, lichtgeel ^•an kleur, matglanzend.

B 1 o e d - g l y c e r i n e - a a r d a p p e 1 d e c o c t - a g a r (bodem

van BORDET

:

S t r ij k c u 1 1 u r e : zeer sterke groei in 24 uur ; de culture

het eerst uit het materiaal verkregen was groenachtig van

kleur, later meer bruin tot bruin-zwart, chocoladekleurig; op

oppervlakte liggend, sterk slijmig, kolonies spoedig samen-

vloeiend, glanzend, condensiewater troebel.

Sporenvorming niet waargenomen.

Weerstandsvermogen tegen :

Uitdroging: vloeibare cultures, die na uitdroging nog 11

25*
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weken hadden gestaan bij kamertemperatuur bleken nog levens-

vatbaar te zijn.

Verhitten gedurende een half uur op 60° C. doodt de cul-

tures; verhit men de culture 5 minuten op 80° C, dan doodt

men ze eveneens.

Koude: cultures gedurende 4 uur op — 60° C. gehouden

blijven levensvatbaar.

Licht: ditFuus daglicht doodt niet, en geeft zelfs geen ver-

schil in groei.

Levensduur : na 16 weken blijken de cultures nog niet te zijn

afgestorven.

Chemische omzettingen -.

Geen g a s \- o r m i n g in bouillon met glvcose of lactose, noch

in nutrose met rietsuiker.

Z u u r v o r m i ii g in nutrose met glvcose, manniet, maltose

of rietsuiker.

A 1 k a 1 i
\' o r m i n g is geconstateerd in gistdecoctbouillon. Na

5 weken blijkt 1 ccm. Vio normaal azijnzuur op 9 ccm. gist-

decoctbouillon juist nog geneutraliseerd te zijn.

H„vS wordt niet gevormd.

I n d o 1 evenmin.

Uit nitraten wordt geen nitriet gevormd.

Diastatisch ferment ontbreekt.

Kleurstofvorming

:

Kanariegeel hoofdzakelijk op Loeffler's serum ; in niet zoo

sterke mate op de andere vaste bodems (behahe Bordet-bodem);

ook in de vloeibare voedingsbodems.

V u i 1 g r o e n : de eerste cultures op Bordet-bodem.

C h o c o 1 a d e - a c h t i g e kleur op Bordet-bodem,

Geringe fluorescentie op ascites-agar.

Bruinachtig rood in alle oudere cultures behalve ascites-

agar.

Vergiftige producten konden niet worden aangetoond.

Voor dieren bleek de microbe vooralsnog niet pathogeen, echter

kunnen wij reeds met nadruk er op wijzen, dat al onze proefdieren,

waaronder speciaal zeer vele caviae, die voor een deel met orgaan-

brei, voor een ander deel met cultures zijn ingespoten, geheel zijn

vrij gebleven van tuberculose.

Uesumeerende komen wij tot de slotsom, dat deze bacterie behoort

tot de groep der corynebacteriën en wel op grond van

:

hare gesepteerde structuur,



^a'



E. DE NEGRI en C. W. G. MIEREMET. ,.Over een microorganisme, gekweekt

in twee gevallen van niet-gecompliceerd Maligne Granuloom".

Fie. 1.

Fie. 2.

Fie. 4.

Fie. 3.

Fig. 5. Fig. 6.
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haar soms eigenaardigen vorm met spitse of wel knotsvormige

uiteinden,

liare neiging tot het vormen van vertakkingen,

liaar gemis aan zuurvastheid volgens Ziehl, doch goede kleiir-

baarheid met alle andere bacteriekleurniiddelen.

De vraag of deze corynebacterie te identificeeren is mot de door

Fkaknkei, en Much beschreven slaafjes, die dooi- hen en anderen in

een aantal gevallen in het maligne-granuloom weefsel zijn gezien,

meenen wij positief te mogen beantwoorden.

Fraenkel en Much geven als kenmerken op : de eigenaardige

morphologie, de kleurbaarheid en de antiformin-vastheid.

De morphologische beschrijving hunner staafjes komt volkomen

overeen met de morphologie onzer bacterie; dit geldt zoowel voor

de uitstrijkpraeparaten van de milt als voor de praeparaten van de

cultures.

De kleuringen volgens Ziehl en Gram zijn \oor beide bacteriën

identiek.

Wat de antiformin-vastheid betreft is ons echter gebleken, dat deze

niet als een bijzondere eigenschap der betrokken bacterie mag gelden,

al hebben ook wij in antiformin-sedimenten van weefselbrei enkele

staafjes kunnen vinden.

Het ligt nier in onze bedoeling in dit korte bestek nu verder

hierover uit te wijden. Uit verdere onderzoekingen zal moeten blijken,

of de door ons beschreven corynebacterie inderdaad constant bij het

maligne granuloom voorkomt, gelijk uit de tot nu toe gepubliceerde

literatuur ojis w^el waarschijnlijk voorkomt, al zal ook dan misschien

nog niet met volkomen zekerheid zijn uit te maken of we die

corynebacterie als het aetiologisch moment mogen beschouwen.

Wij hopen in een spoedig te verschijnen uitvoeriger publicatie op

een en ander nader terug te komen.

VERKLAPJNG DER PHOTOGRAFIEËN.

Fig. I üitstrijkpraeparaat milt v. d. S. Gramkleuring met contrakleuring.

, Il BordetcuUure 48 uur oud, direkt gekweekt uit de milt van v. d. S. Gram-

kleuring met contrakleuring.

, III BordetcuUure 18 uur oud na 1 X overzaaiing. Gramkleuring zonder contra-

kleuring.

„ IV Staafje met vertakkingen uit vloeibaren Bordet-bodem. Grarakleuring met

contrakleuring.

„ V Ascites-agarculture 5 X 24 uur oud, direkt gekweekt uit de milt van

V. d. S. Gramkleuring met contrakleuring.

„ VI Loeffler's serumculture pa 12 weken overgezaaid van oorspronkelijke

Loeffler's serumculture, verki-egen uit een klier van patiënt S.
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Plantkunde. — De Heer Moj.l biedt eene mededeeling aan van

den Heer C van Wisselingh : „Over het aanioonen van

cnrotinoïJen in de plant. Eerste mededeeling: Afscheiding van

carotinoiden in h'istalvorm."

(Mede aangeboden door den Heer Went).

Vele der chemische, phvsische en mikroskopische onderzoekingen

over de oele en roode kleurstoffen in het plantenrijk, die onder den

naam carotinen ^) of carotinoïden ') samengevat wonien, getuigen

\an groote zorgvuldigheid en oorspronkelijkheid. Alle hebben echter

niet tot overeenkomstige resultaten geleid. Vooral het mikroskopisch

onderzoek heeft tot resultaten geleid, die zeer uiteenloopen en soms

zeer in strijd zijn mei die, welke langs cheraischen en phvsischen

weo- verkregen zijn. ^len zou de onderzoekers in twee groepen

kunnen verdeelen. De eene groep is geneigd alle carotinoïden \oor

identisch te verklaren ; ze neemt aan, dat de verschillen, die men

waarneemt, niet van chemischen aard zijn. De andere groep onder-

scheidt meerdere carotinoïden.

Eene vertegenwoordigster der eerste groep is vooral T. Tammes ').

Ze komt na onderzoek van een vrij groot aantal planten tot het

resultaat, dat de gele tot roode plastidenkleurstof in groene, geel-

bonte en geëtioleerde bladeren, herfstbladereu, bioemen, vruchten,

zaden, diatomeeën, groenalgen, blauwalgen, bruinalgen en roodalgen

in chemische en phvsische eigenschappen met de carotine uit den

wortel van Daucus Carota \'olkomen overeenkomt.

De laatste macrochemische onderzoekingen over carotinoïden, nl.

die van Willstatter en zijn leerlingen hebben de resultaten van

Tammes niet bevestigd. Willstatter en Mieg *) isoleerden uit de

bladeren van den brandnetel twee carotinoïden, nl. carotine fC^oHjg),

welk lichaam identisch bleek te zijn met de carotine uit den wortel

van Daucus Carota en xanthophyl (C^oH^gO^), terwijl Willstatter

en EscHER ') uit tomaten een ander carotinoïde afscheidden, lycopine

1) CzAPEK, Biochemie der Pflanzen, I. p. 172.

') M. TswETT, Über den makro- und mikrochemiscben Nachweis des Carolins,

Ber. d. d. bot. Ges. 29. Jahrg., Heft 9, 1911, p. 630.

3) T. Tammes, Über die Verbreitung des Garotins im Pflanzenreiche, Flora,

1900, 87. Bd. 2. Heft, p. 244.

•*) R. Willstatter, Unlersuchungen über Ghlorophyll, IV. Richard Willstatter

und Walter Mieg, Über die gelben Begleiter des Ghlorophylls, Justus Liebig's

Annalen der Ghemie, 355. Bd. 1907, p. 1.

5) Richard Willstütter und Heinr. H. Escher, Über den Farbstoff der Tomate,

Hoppe-Seyler's Zeilschrifl für Physiol. Chemie, 64. Bd. 1910, p. 47.
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(C^jH, J, isomeer met Daucus-carotine. Uit twee objecten werden dus

drie verschillende carotinoïden verkregen, twee koolwaterstofFen en

één zuurstofhoudend lichaam.

Het groote verschil tusschen de resultaten der iiiikroskopische en

macrochemische onderzoekingen deed mij besluiten verschillende

methoden te beproeven, die voor het aantoonen van carotinoïden

langs mikroskopischen weg aanbe\olen zijn.

Deze methoden worden soms in directe en indirecte onderschei-

den. De directe berusten op de toevoeging van reagentiën, die ver-

kleuringen teweegbrengen, zooals b.v. fraaie blauwkleuring met zwa-

velzuur ; de indirecte op de afscheiding der carotinoïden in kristal-

vorm in de cellen of weefsels. De carotinoïden komen nl. slechts in

enkele gevallen als kristallen in de cellen voor ; meestal zijn ze aan

een \loeibare, vetachtige, door alkaliën vei'zeepbare substantie ge-

bonden of eigenlijk daarin opgelost ^). Deze substantie bevindt zich

in de plastiden of ze vormt, zooals bij lagere organismen het geval

is, olieachtige droppels in de cellen ^). De indirecte methoden heb-

ben ten doel de carotinoïden in vrijheid te stellen en tot kristalli-

satie te brengen. De volgende methoden behooren tot deze categorie.

KaUinethode.

Deze door Molisch ') uitgevonden methode was oorspronkelijk

bestemd voor het aantoonen ^an xanthophjl of carotine in groene

bladeren. De versche bladej-en of gedeelten er van woi'den gebracht

in alkoholische kaliloog, die 40 volumepercenten alkohol en 20

gewichtspercenten kaliumhjdroxyde bevat ; ze worden meerdere

dagen onder afsluiting van licht in dat mengsel gelaten, tot alle

chlorophyl uitgetrokken is. Bij groene bladeren levert de kalimethode

goede resultaten op, maar ook in vele andere gevallen is dit het

geval, nl. bij geëtioleerde bladeren, herfstbladeren, bonte bladeren,

bloemen, vruchten, algen enz. Men mag aannemen, dat de caroti-

noïden meestal afgescheiden worden in de cellen, waarin ze zich

bij de levende plant bevinden. Soms verplaatsen de carotinoïden

zich en vormen zich kristalaggregaten op schijnbaar willekeurige

plaatsen of buiten de objecten, [n den regel leidt de methode tot

1) F. G. KoHL, Untersuchungen über das Carotin und seine physiol. Bedeutung

in der Pflanze, 1902, p. 118 en volg.

2) W. ZopF, Zur Kennlnis der Fiiibungsursacben niederer Organismen, Eiste

Mitteilung, Beilrage zur Physiol. und Morphol. niederer Organismen, Erstes Heft,

1892, p. 35. Zweite Mitteilung, 1. c. Zweites Heft, 1892, p. 5.

3) Hans Molisch, Die Krystallisation und der Nachweis des Xanthophylls (Caro-

tinsj im Blalte, Ber. d. d. bot. Ges. Bd. XIV, 1896, p. 19.
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positieve resultaten ; slechts in enkele gevallen laat ze den onder-

zoeker in den steek.

Om mij een voorstelling te vormen van de wijze, waarop de

kristalvorming plaats vindt, heb ik in enkele gevallen de inwerking

van Molisch' reagens op de levende objecten onder den mikroskoop

bestudeerd. Met een paar \oorbeelden wil ik de kristalvorming

toelichten.

In de bloemkroon van Calceolaria riigosa komen groote, gele

plastiden voor. Het carotinoïde bevindt zich in opgelosten toestand

in een vloeibare, gemakkelijk verzeepbare stof, die in de plastiden

een gele peripherische laag vormt. Xa toevoeging van Molisch' rea-

gens vormen de plastiden soms gele bollen met scherpen contour,

die spoedig in bollen of massa's overgaan, die een minder scherpen

contour vertoonen en verzeepingsprodukten zijn. Dikwijls gaat de

verzeeping nog spoediger, zoodat men geen bollen met scherpen

contour waarneemt, maar onmiddellijk de verzeepingsprodukten.

Deze lossen op en binnen enkele minuten reeds schieten uit de ont-

stane oplossing oranjegele, naaldvorraige of smalle Imtvormige kris-

tallen aan, die dikwijls zeer lang en sterk gebogen zijn en soms

gespleten.

In de lintbloemen van Gazania splendens komen groote, oranje-

kleurige plastiden voor, waarin men kogeltjes kan onderscheiden,

die in voortdurende beweging zijn. Xa toevoeging van Molisch'

reagens vormen ze spoedig oranje bollen met scherpen contour. Deze

ontstaan door vereeniging der bovengenoemde kogeltjes. Het ver-

schijnsel is niet het gevolg eener verzeeping, zooals Koin/) aanneemt,

want verwarming in water of verblijf in verdunden spiritus (70 pCt.)

heeft dezelfde uitwerking. Naar mijn meening wordt het veroorzaakt,

doordat de cellen gedood worden en de plastiden hare structuur

verliezen. De verzeeping der ontstane bollen gaat bij Gazania splen-

dens zeer langzaam. Na een verblijf van 20 dagen in Molisch'

reagens (in vitro) zag ik slechts oranje bollen in de cellen, die door

zwaxelzuur donkerblauw gekleurd werden. Toen ik na 24 dagen de

bloemen onderzocht, trof ik weder vele oranje bollen aan, maar

daarnevens ook vele goed gevormde kristallen, oranje kristalplaatjes

met afgeronde einden en aggregaten van zidke kristalplaatjes. De

kristallen geven de verschillende kleurreacties op carotinoïden en

dit is ook met de oranje bollen het geval, ten bewijze, dat nog niet

al het carotinoïde uitgekristalliseerd is.

De vorming der kristallen bij de kalimethode is zeer goed te ver-

i) F. G. KoHL, l.c. p. 122.



378

klaren. De carotinoïden komen in de levende plant in ojjgeloslen

toestand voor. Ze zijn in een vloeibare, vetaehtige snjjstantie oj)ge-

lost. Bij toevoeging van IMoi.isch' reagens worden de plastiden ge-

destrneerd en vormt de vloeibare substantie bollen, die oranjegeel

of oranje gekleurd zijn door het carotinoïde. Vervolgens werkt Mo-

Liscli' reagens verzeepend en oplossend. De olieachtige stof wordt

verzeept en de cellen worden met een oplossing van het verzeepings-

produkt gevuld, waarin het carotinoïde oplosbaar is. Deze oplossing

wordt door het reagens, waarin de objecten zich bevinden, verdund

en de carotinoïden, die in Molisch' reagens niet oplosbaar zijn,

scheiden zich in de cellen af.

Op grond van her bovenvermelde veronderstelde ik, dat de caro-

tinoïden oplosbaar zouden zijn in zeepoplossingen. Dit bleek dan

ook het geval te zijn. Brengt men b.v. de met water uitgewasschen

praeparaten, waarin carotinoïden in kristalvorm voorkomen in zeep-

spiritis (Spiritus saponatus Pharm. Nederl. Ed. IV, zonder lavendel-

olie), dan lossen de kristallen op.

Zooals uit de beide bovenvermelde voorbeelden blijkt, vindt de

verzeeping der vetachtige substantie en de afscheiding der kristallen

soms spoedig, soms zeer langzaam plaats. Al naar den aard der

objecten zijn voor de afscheiding der kristallen minuten, uren, dagen

Aveken of maanden noodig. Tot de objecten, waarbij het geduld lang

op de proef wordt gesteld, behooren behalve de lintbloemen van

Gazania splendens ook de lintbloemen van Hiëracium aurantiacum,

Doronicum Pardalianches en Taraxacum officinale, waarbij resp. na

24, 48 en 74 dagen kristalhn waargenomen werden. Bij de lint-

bloemen van Hiëracium murorum en Inula Helenium en bij de

bloembladen van Viola cornuta werden resp. na 60, 39 en 29 dagen

nog geen kristallen waargenomen. Dat in deze laatste gevallen het

carotinoïde niet tot afscheiding komt, moet daaraan worden toege-

schreven, dat de olieachtige substantie niet verzeept wordt en het

carotinoïde in oplossing houdt. De gele of oranjegele bollen, die men
in de cellen aantreft, worden door zwavelzuur blauw gekleurd, door

broomwater \'oorbijgaand blauw en door joodjoodkalioplossing groen,

wat bewijst, dat het carotinoïde er zich nog in bevindt.

Ik geloof niet, dat aan een langdurige inwerking van Molisch'

reagens eenig nadeel is verbonden. Ik heb geen aanwijzing, dat de

carotinoïden daarbij ontleed worden en ten slotte verkrijgt men dik-

wijls nog fraaie afscheidingen van kristallen. In onge\'eer 40 gevallen

heb ik de kalimethode van Molisch beproefd en alleen in de drie

laatstgenoemde kwam het niet tot kristallisatie van carotinoïden. Het
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is evenwel mogelijk, dat ook in die gevallen een nog langduriger

inwerking het gewensclite resultaat zou gehad hebben.

Volo-ens Tammes 'j en Kohl *) bestaan alle kristallen, die men met

behulp der kalimethode verkrijgt, hoe verschillend kleur en vorm

ook zijn, uit carotine. De kleur zou slechts van de dikte der kris-

tallen en van den hoek, waaronder men ze ziet, afhankelijk zijn.

Becke') meent echter op grond van kristallographische onderzoekingen,

dat de kristallen, volgens de methode van Molisch verkregen, niet

idenlisch zijn. Ik zelf ben tot de volgende resultaten gekomen. Yooi'af

merk ik op, dat de namen der kleuren, waarvan ik mij bedien in

overeenstemming zijn met die van Klincksieck et Yai.ette, Code des

Couleurs, 1908. Dikwijls zijn ook de nummer?, in deze handleiding

aan de kleuren toegewezen, \ermeld.

In veel gevallen zijn de kri::tallen zeer verschillend van kleur en

vorm. In het algemeen kan men ze, wat de kleur betreft, in twee

gi'oepen verdeelen, nl. oi-aujeroode en roode fKl. et Y. 9J, 76, 5J,

46), waarbij de violetroode (KI. et Y. 581) uit de vrucht van Solanum

Lycopersicum zich aansluiten en oranjegele en oranje kristallen (KI.

et V. 176, 151, 126, 101). De kleur wordt ook beïnvloed door de

dikte der kristallen. In de eerste groep komt immer rood voor, in de

tweede niet.

Hoe verschillend de vorm der kristallen ook is, toch kan gecon-

vStateerd worden, dat kleur en vorm dikwijls samengaan. Onder de

roode kristallen vindt men in den regel goed ontwikkelde plaatjes,

die den vorm van kleine parallelogrammen en soms ook \an ruitjes

bezitten. Gewoonlijk komen plaatjes voor die éenige malen langer

dan breed zijn of smallere, die op toegespitste naaldjes gelijken. De

parallelogrammen en ruitjes zijn dikwijls onvolkomen. Er kunnen

gedeelten ontbreken ; de hoeken en zijden kunnen afgerond zijji. De

roode kristallen vormen zeer dikwijls aggi-egaten. De wortel \an

Daucus Carota en de vrucht van Solanum Lycopersicum behooren

tot de objecten, waarbij de carotinoïden in den vorm van kristallen

voorkomen. Bij Daucus heeft de carotine nevens goed ontwikkelde

roodkleurige parallelogrammen en ruitjes allerlei andere kristallen

gevormd, zelfs, gebogen lintxormige kristallen. Bij de tomaat komt

de lycopine in den vorm van roodviolette naalden voor.

De oranjegele en oranje kristallen zijn ook zeer verschillend. Dik-

wijls, inzonderheid in die gevallen, waarin het carotinoïde langzaam

uitkristalliseert, treft men kristalplaatjes aan, die meestal enkele

i)
1. c. p. 242, 24-t.

2) 1. c. p. 33 en volg. en p. 67.

^) Hans Molisch, 1. c. p. i24.



malen langer dan breed zijn, zelden ongeveer even lang als breed.

De einden zijn meestal afgerond, zelden puntig, onregelmatig of min

of meer recht. Dikwijls treft men ovale en slijpsteenvormige kristal-

plaatjes aan. Eenmaal hadden ze den vorm van ruiten met afgeronde

zijden. In enkele gevallen vertoonden de kristallen gi-oote vlakken

van onbepaalden vorm, in andere smalle, lange, een weinig gebogen

vlakken. Aan dezen laalsten vorm sluiten zich de veelvuldig voor-

komende lint- en naald vormige kristallen. Deze zijn meestal sterk

gebogen ; rechte naalden zijn zeldzaam. De lintvormige zijn dikwijls

vertakt of verdeden zich in afzonderlijke, gebogen naalden. Aan de

gebogen, naaldvormige kristallen sluiten zich ten slotte de draadvor-

mige, die zeer sterk gewonden kunnen zijn en dikwijls kluwens

vormen. De kristalplaatjes vormen dikwijls aggregaten.

Wanneer bladeren met Moltsch' reagens behandeld worden, ont-

staan in de chlorophylhoudende cellen meestal kristalaggregaten, die

uit oranjegele plaatjes en roode op naaldjes gelijkende kristallen zijn

samengesteld.

De vorm der oranjegele en oranje kristallen is bij een en hetzelfde

object dikwijls verschillend. Bij de bloem van Dendrobium thyrsi-

florum vond ik oranjegele (KI. et V. Jol), slijpsteenvormige plaatjes

en oranjegele (151), draadvormige kristallen en levendig oranje (101),

eenigermate oranjerood (81) gekleurde aggregaten van fijne naald-

vormige kristallen. Bij de bloem van Cucurbita melanosperma vond

ik draad\'ormige en in de haren vrij dikke, meest volkomen rechte,

platte naalden.

De vorm der kristallen hangt soms zeer van bijkomende omstan-

digheden af, b.v. van de hoeveelheid Molisch' reagens, waarin men
de objecten brengt. Bij de bloembladen van Chelidonium majus b.v.

verkreeg ik draadvormige kristallen, wanneer ik ze in een fleschje

bracht met een ruime hoeveelheid Molisch' reagens en kristalplaatjes,

wanneer ik een bloemblad in weinig Molisch' reagens tnsschen

dekglas en voorwerpglas deponeerde.

Hoe groote verscheidenheid de kristallen ook aanbieden een be-

langrijk pnnt van verschil is er tusschen de roode en oranjeroode

eenerzijds en de oranjegele en oranje kristallen anderzijds, nl. dat,

walmeer de carotinoïden in den vorm van plaatjes zich afgescheiden

hebben, onder eerstgenoemde bijna altijd goed gevormde parallelo-

grammen voorkomen en dat die onder de oi'anjegele en oranje

kristallen niet worden aangetroffen.

Bij de bladeren van Urtica dioica o.a. kon ik coiistateeren, dat de

hoeveelheid van het reagens niet alleen op den vorm der kristallen,

maar ook op de plaats, waar ze zich vormen, invloed kan hebben.
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Bij gebruik van veel Molisch' reagens ontstond in elke cel een klein

aggregaat van oranjegele en roode kristallen ; met weinig Molisch'

reagens verkreeg ik gi-oote roode en gele kristalaggregaten op ver-

schillende plaatsen in het weefsel en ook er buiten. Dit laatste

resuhaat behoeft ons niet te verwonderen. De carotinoïden zijn

oplosbaar in de oplossing der ontstane verzeepingsprodukten en niet

in Molisch' reagens. Bij gebruik van weinig Moltsch' reagens zal

niet spoedig verdunning der zeepoplossing plaats vinden en de

carotinoïden zullen gelegenheid hebben zich in het weefsel te ver-

plaatsen. In het algemeen zal het dus wenschelijk zijn iiiet te weinig

Molisch' reagens te gebruikeii, tenzij men om de een of andere reden

groote kristalaggregaten wenscht.

Bij de volgende objecten is door mij de kali methode van Molisch

toegepast.

Bloemen : Trollius caucasicus Ste^•., Xuphar luteum Sm., Chelido-

nium raajus L., Meconopsis cambrica Vig., Corvdalis lutea DC,
Erysiraum Perofskianum Fisch. et Me}., Sinapis alba L., Isatis tinc-

toria L., Viola cornuta L. var. Daldowie Yellow, Cytisus sagittalis Koch

(Genista sagittalis L.), Cytisus Laburnum L., Spartium junceum L.,

Thermopsis lanceolata R. Br., Cucurbita melanos[)erma A.Br., Ferula

sp., Inula Helenium L., Doronicum Pardalianches L., Doronicum

plantagineum L. excelsuni, Calendula arvensis L., Taraxacum ofïici-

nale VVigg., Hiëracium aurantiaeum L., Hiëracium murorum L.,

Gazania splendens Hort., Asclepias curassavica L., Calceolaria rugosa

Hook., Dendrobium thyrsiflorum Rchb. fil., Iris Pseudacorus L.,

Narcissus Pseudonarcissus L., Clivia miniata Regel, Tulipa hortensis

Gaertn., Fritillaria iiiiperialis L., Lilium croceura Chaix, Hemerocallis

Middendorffii Trautv. et Mey.

Groene bladeren : Chelidonium majus L., Tai'axacum officinale

Wigg., Urtica dioica L., Triticuni repens L., Selaginella Kraussiana A.Br.

Geelbonte bladeren : Sambucus nigra L. fol. var., Grïiptophyllum

pictum Griff., Croton ovalifolius Vahl.

Vruchten : Sorbus aucuparia L., Solanum Lycopersicum Trn.

Wortel van Daucus Carota L.

Algen: Cladophora sp., Spirogyra maxima (Hass.) Wittr., Haeraato-

coccus pluvialis Flot.

Opgemerkt zij, dat in vier der bovengenoemde objecten reeds in

den natuurstaat carotinoïden in kristalvorm voorkomen, nl. in den

wortel van Daucus Carota, de vruchten van Sorbus aucuparia en

Solanum Lycopersicum en de bloem van Clivia miniata.
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Ztiurmethode.

Bij behandeling van groene plantendeelen met verdunde zuren

nam Frank ^) de vorming van roode of roodaclitig gele kristallen

waar, vooral hij de spleetopeningen. Moi.isch'j herhaalde de proef

bij Elodeii-bladeren en nam eveneens zulke kristallen waar, die

volgens hem overeenkomen met de kristallen, die hij met behulp

zijner kalimethode verkreeg. Tammes ') onderzocht een groot aantal

planten en verschillende plantendeelen met \erdunde zuren, nl. met

zoutzuur, oxaalzuur, wijnsteenzuur, chroomzuur, picrinezuur, azijn-

zuur en iluorwaterstofzuur. Picrinezuur weid in alkoholische oplos-

sing aangewend, de andere zuren in waterige oplossingen van ver-

schillende sterkte. Bij bladeren en andere groene plantendeelen,

bloemen, groene algen en fucoïdeeën leidde het onderzoek tot posi-

tieve resultaten. In alle onderzochte gevallen, ruim 30, werden na

eenige uren of dagen kristallen verkregen, die volgens genoemde

schrijfster volkomen overeenkwamen met de kristallen, die volgens

de kalimetliode verkregen Avaren en uit carotine bleken te bestaan.

Bij geelbonte bladeren, gele herfstbladeren en geëtioleerde bladeren

leidde het onderzoek tot negatieve resultaten, waarvan Tammes *) de

oorzaak niet weet aan te geven.

Wanneer men chlorophyl houdende planten of plantendeelen met

verdunde zuren onderzoekt, moet men rekening houden met de

inwerking van de zuren op het chlorophyl. Bij gebruik van Molisch'

reagens lost het chlorophyl op onder verzeeping van den ester,

afsplitsing van phytol en vorming van cidorophylinekalium ^}, doch

bij inwerking van zuren op chlorophyl ontstaan onoplosbare deri-

vaten. WiLLSTATTER, die koud verkregen alkoholische extracten

van ged J-oogde planten met zuren behandelde, verkreeg, terwijl het

magnesium geëlimineerd werd, phaeophytine "), dat evenals chloro-

1) A. TscHiRGH, Untersuchungen über das Chloropliyll, Landwirtsch. Jahrbücher,

Xlll. Bd., 1884, p. 490. Hans Molisch, l.c. p. 26.

2) 1. c. p. 26.

3) 1. c. p. 216 en volg. en p. 242 en volg.

*) 1. c. p. 220.

•^) RicHARD WiLLSTATTER, (Untefsuchungen über Chlorophyll), II. Zur Kenntnis

der Zusammensetzung des Ghlorophylls, Justus Liebig's Annalen der Chemie, 350.

Bd. 1906, p 48.

RiCHARD WiLLSTaTTER und Ferdixand Hocheder, III. Ubcr die Einwirkung von

Sauren und Alkaliën auf Chlorophyll, 1. c. Bd. 354, 1907, p. 205.

*") R. WiLLSTaxTER, II. Zui' Kenntnis der Zusammensetzung des Chlorophylls, 1 c.

R. WiLLSTaTTER und F. Hocheder, 1. c.

PiGHARD WiLLSTATTER und Max Isler, XX. Über die zwei Komponenten des

Chlorophylls, 1. c. Bd. 390, Heft 3, 1912, p. 269.
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phyP) uit iwee componenten bestaat,, nl. nit pliaeophvtine a (plivtyl-

phaeopliorbide a) en pliaeophvtine b (phytylphaeopliorbide b). Vroegere

onderzoekers liebben ook reeds produkten \erkregen, waarbij inwer-

king van znren op chloropliyl een rol speelde. Hoppe-Seyler -) ver-

kreeg uit gras door extractie met kokenden alkohol een kristallijn

chlorophylderivaat, dat hij aan een aantal bewerkingen onderwierp

om het van andere stotten te scheiden en te zuiveren. Hij noemde

het chlorophyllaan. Tschirch ^) vermeldt, dat, wanneer chlorophyl-

houdende plantendeelen met zuren behandeld worden, chlorophyllaan

in de cellen uitla'istalliseert. Willstatter, Iseer en Hug "•) hebben

het chlorophyllaan van Hoppe-Seyler nader onderzocht en met

phaeopliytine vergeleken. Volgens genoemde onderzoekers is het geen

zuivere \'erbinding, doch door plantenzuren ontleed en door behan-

deling met oplosmiddelen min of meer geallomeriseerd chloropliyl.

Hierom vinden ze den naam chlorophyllaan niet geschikt voor het

door middel van znren verkregen chlorophylderivaat.

Tammes ^) bespreekt ook de werking van zuren op chlorophyl en

komt daarbij tot de conclusie, dat de vorming van chlorophyllaan

geen nadeel oplevert voor het aantoonen van carotine, daar de ver-

kregen kristallen, ofschoon toegegeven moet worden, dat ze misschien

met wat chlorophyllaan verontreinigd kunnen zijn, in hoofdzaak toch

nit carotine bestaan. Kohl ') is het blijkbaar met Tammes eens. Hij

schrijft : Mehr oder minder nnbewusst ist die Sauremethode schon

frülier von einigen Forschern angewandt worden, unbewusst inso-

fern, als das auskrystallisirende Carotin irrtümlich für Chlorophyllan

gehalten und nur in einzelnen Fallen als solches erkannt wurde.

Ik vind het betoog van Tammes niet bewijzend, terwijl Kohl zijn

beschouwing niet toelicht. Een eenvoudig onderzoek der kristallen

toont aan, dat ze zeer van carotinekristallen verschillen en er zelfs

geen grond is om aan te nemen, dat ze wat carotine bevatten.

Op \'ersche chloropliylhoudende plantendeelen en plantjes liet ik

bij de gewone temperatuur zuren inwerken, oxaalzuur van i en 10

pCt., zoutzuur van 5 pCt., wijnsteenzuur van 10 pCt. en fluorwater-

stofzuur van 2 pCt. Zonder uitzondering hadden zich na een dag

kristallen afgescheiden. Deze xorinen kleine aggregaten, die aan

1) RicHARD WillstStter und Max ützi.nger, XVI. Über die ersten Umwaudlun-
gen des Ghlorophylls, 1. c. 382. Bd. p. 129.

R. Wtllstëtter und M. Isler, 1. c.

2) F. Hoppe-Seyler, Zeitschr. f. physioL Chemie 3, 1879, p. 339.

^) A. Tschirch, Unlersucbungen über das Ghlorophyll, 1. e. p. 441.

4) R. WiLLSTÜTTER iind M. IsLER, 1. c. p. 287 en volg. en p. 337.

6) 1. c. p. 217 en 218.

«J 1. c. p. 47.
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de chromatopliorcn vast zitten. De krislalaggregaten gelijken op
spliei-isclie lieliaanipjes, doch L)ij sterke veigrooting zijn de kristal-

plaatjes, waaruit ze samengesteld zijn, te onderscheiden. Slechts in

een geval, nl. bij Cladophora, zag ik uit de kristalaggregaten lange

zweepvormige kristallen uitsteken. De kristalaggregaten zijn niet geel,

oranjegeel, oranjei'ood of rood, maar bruin. In aceton lossen ze zeer ge-

makkelijk op, langzaam in ijsazijn. Met geconcentreerd of eenigermate

verdund zwavelzuur, b.v. van 66V2 pCt., worden ze niet blauw gekleurd,

maar groen KI. et V. 326). Nimmer gelijkt de kleur op de blauwe
kleur, die de kristallen der carotinoïden met zwavelzuur aannemen,

die nooit een groene, maar soms wel een weinig violette tint ver-

toont. De groen gekleurde kristalaggregaten lossen in zwavelzuur op.

Door geconcentreerd zoutzuur (s. g. 1,19) worden de bruine kristal-

aggi-egaten ook groen gekleurd; daarna lossen ze langzaam op. Door
geconcentreerd salpeterzuur worden ze niet, zooals carotinoïden, voor-

bijgaand blauw gekleurd ; ze vervloeien en vormen bolletjes, die bij

zachte verwarming langzamerhand kleurloos worden en vermoedelijk

uit pliytol bestaan. Ook door broomwater worden ze niet gelijk

carotinoïden voorbijgaand blauw^ gekleurd ; de bruine kleur blijft

aanvankelijk onveranderd. Tegenover kaliloog gedragen de bruine

kristalaggregaten zich ook geheel anders dan de kristallen der caro-

tinoïden ; ze lossen daarin geheel op ; ook lossen ze volkomen op in

verdunde alkoholische kaliloog, b.v. in Molisch' reagens, waarin de

kristallen der carotinoïden natuurlijk onoplosbaar zijn. Daar ze bij de

oplossing niets achterlaten, is er geen grond om aan te nemen, dat

ze carotinoïde bevatten.

De verhouding der bruine kristalaggregaten tegenover reagen tien

toont aan, dat ze uit een chlorophj'lderivaat bestaan. Dezelfde reacties

geeft ook phaeophvtine ^), dat soms ook min of meer duidelijk kris-

tallijne structuur vertoont. Tammes en Kohl hebben carotine met
een chlorophyklerivaat verwisseld. Vooral teekening N°. 22 van

Tammes van Elodea canadensis toont duidelijk aan, dat zoodanige

verwisseling heeft plaats gehad. In elke cel zijn een aantal bruine,

ronde kristalaggregaten aan en op de chroraatophoren afgebeeld. De
kristallijne structuur is in de figuur niet aangegeven, maar in de

volle cellen ook niet altijd gemakkelijk te onderscheiden. Behalve

deze kristalaggregaten vond ik in veel cellen, doch niet in alle, roode

kristalaggregaten, die op carotine geleken en door geconcentreerd of

eenigermate verdund zwavelzuur, ]il. van 76 pCt., blauw gekleurd

werden. Deze kristalaggregaten worden door Tammes echter niet

afgebeeld en ook niet vermeld.

1) R. WiLLSTËTTER und F. HocHEDER, 1. c. p. 222 en 223.
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Nu wordt het eenigsziiis A-erklaarbaar, dat Tammes ^) bij geelbonte

bladeren, gele herfstbladeren en geëtioleerde bladeren negatieve resul-

taten verkreeg. Deze objecten of de gele gedeelten er van bevatten

geen chlorophyl en er kunnen dus geen bruine kristalaggregaten van

een chlorophylderivaat in ontstaan. Hiermede is echter nog niet

alles opgehelderd. Want de genoemde niet groene bladeren en de

niet groene deelen er van bezitten toch stoffen, die tot de carotinoïden

behooren. Hoe komt het, dat die door Tammes niet gevonden zijn,

terwijl bij andere niet groene plantendeelen, nl. bij bloemen door

Tammes in alle acht onderzochte gevallen na eenige dagen goed

gevormde kristallen verkregen werden, die met reagentiën de

reacties vertoonden eigen aan carotine ? Dat in de gele gedeelten

^•an geelbonte bladeren carotinoïden voorkomen, daarvan heb ik

mij met Molisch' reagens overtuigd. Nu eens kreeg ik afscheiding

van oranjegele kristallen, dan weder van oranjegele en roode, die

met reagentiën reacties gaven eigen aan carotinoïden. Bij geëtio-

leerde bladeren kwam Kohl ') tot een ander resultaat, dan Tammes.

Ik kan niet nalaten hierbij op te merken, dat Kohi, de resultaten

van Tammes, waarmede hij het geheel eens is, niet altijd juist

weergeeft. Bij Tammes ') leest men : Ich habe auch gelbbunte

herbstlich gelbe und etiolirte Blatter in verdünnte Saurelösungen

gebracht, aber stets mit negativen Resultaten. En bij Kohl '')
:

Durch die neneren Untersuchungen der etiolirlen Ptlanzen mit Sauren,

welche T. Tammes in grosser Zahl ausfiihrte und welche ich, um in

die unsicheren Anschauungen einige Klarheit zu bi'ingen, planmassig

fortgesetzt habe, ist es nun mit Sicherheit erwiesen, dass in allen

etiolirten Ptlanzen teilen, so weit sie gelb gefarbt, mit verdünnten

Sauren Carotin-Krystalle zur Ausscheidung gebracht werden können.

Door mij werden chlorophylhoudende en chlorophylvrije objecten,

groene en geelbonte bladeren en gele, oranjegele en oranje bloemen

en algen bij de gewone temperatuur met verdunde zuren behandeld,

nl. met 1-, 2- en 10-percentische oxaalzuur-, 1- en 5-percentisclie

zoutzuur-, lienpercentische wijnsteenzuur- en tweepercentische fluor-

waterstofzuuroplossing. De behandeling werd dikwijls één of twee

maanden voortgezet. De objecten, die aan dit ondei'zoek werden

onderworpen, waren dezelfde als volgens de kalimethode van Molisch

werden onderzocht.

Bij groene bladeren verkreeg ik met verdunde zuren de boven-

1) 1. c. p. 220.

2) 1. c. p. 48.

3) 1. c. p. 220.

'') 1. c. p. 48.
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vermelde bruine krislalaggregaten van een clilorophjlderivaat, die

zich in elke chlorophylhoudende cel vormen en liier en daar in het

weefsel roode kristallen, losse plaatjes of aggregaten. Bij bloemen,

waarvan er door mij ongeveer 25 onderzocht werden, verkreeg ik

met behulp van verdunde zuren meestal geen kristallen. Slechts in

twee gevallen verkreeg ik een positief resultaat, nl. bij Asclepias

curassavica, waar roode kristallen en bij Calceolaria rugosa, waar
oranjegele kristallen zich afscheidden. Bij een der geelbonte bladeren

nl. bij Graptophyllum pictum verkreeg ik een afscheiding van kleine

oranjegele kristallen in het gele gedeelte van het blad. De afge-

scheiden kristallen gedragen zich tegenover reagentiën en oplos-

middelen evenzoo als de overeenkomstige kristallen met behulp der

kalimethode verkregen.

Wat het onderzoek der bloemen met \erdunde zuren betreft, is

er tusschen de resultaten van Tammes ^) en die van mij verschil.

Terwijl genoemde schrijfster in alle gevallen goed gevormde kristallen

verkreeg, verkreeg ik slechts bij wijze van uitzondering kristallen.

Het onderzoek betreft echter meest verschillende bloemen. Ik neem
mij voor zoo mogelijk de door Tammes onderzochte bloemen, die

door mij nog niet onderzocht werden, ook nog aan een onderzoek

met zuren te onderwerpen, om omtrent dit punt van verschil tot

meerdere zekerheid te komen. Hoe de resultaten daarvan ook mogen
zijn, toch durf ik reeds nu verklaren, dat de methode om met zuren

de carotinoïden in de planten tot kristallisatie te brengen in het

algemeen geen aanbeveling verdient. Vooral de gele carotinoïden

komen dikwijls niet tot kristallisatie. Roode kristallen vormen zich

wel dikwijls in de weefsels, doch niet in alle gevallen, waarin ze

met behulp der kalimethode verkregen kunnen worden. Dit is nl.

het geval bij de bloemen van Nupliar luteum, Isatis tinctoria, Cytisus

Laburnum en Thermopsis lanceolata en bij de bloemsteeltjes van Trol-

lius caucasicus. In de hier genoemde gevallen worden met Molisch'

reagens veel oranjegele en weinig roode kristallen verkregen, terwijl

bij de bloem van Asclepias curassavica, waarin, zooals boven vermeld,

door zuren roode kristallen afgescheiden worden, door Molisch'

reagens ne\ens weinig oranjegele veel roode kristallen tot afscheiding

komen. Wanneer de carotinoïden, die roode kristallen leveren, in

groote hoeveelheid aanwezig zijn, kunnen ze dus door zuren worden

aangetoond, doch wanneer ze in geringe hoeveelheid aanwezig zijn,

ontsnappen ze aan de waarneming.

Een ander nadeel der zuurmethode is, dat de carotinoïden, die

n 1. c. p. 243.

26
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.
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oranjegele kristallen leveren, zeer aan ontleding blootstaan. Een lang-

durige behandeling met zuren onder omstandigheden als bij de zuur-

methode aanwezig zijn, werkt dikwijls zeer nadeelig en kan leiden

tot totale ontleding der carotinoïden. Ze staan veel meer aan ont-

leding door zuren bloot, wanneer ze nog in de vetachtige substantie

der plasliden zijn opgelost, dan wanneer ze op de een of andere

wijze in kristalvorm zijn afgescheiden. Volgens Husemann ') heeft

Wackenroder reeds in 1832 op deze ontleding gewezen. Bij behan-

deling met zuren kon ik soms reeds na enkele dagen ontleding

constateeren. De kleur der bloemen wordt zwakker en de gele of

oranje olieachtige bollen en massa's, die zich in de cellen gevormd

hebben en het carotinoïde bevatten, verliezen ook min of meer hun

kleur. Door zwavelzuur woorden deze dan niet of veel zwakker

blauw gekleurd als bij den aanvang der proef. Het carotinoïde ont-

leedt, zonder dat het uitkristalliseert. De hierboven vermelde ontle-

ding is o. a. gemakkelijk te constateeren bij Clielidonium majus.

Narcissus Psendonarcissus, Doronicum Pardalianches en Tulipa hor-

tensis.

Resorcinemeihode.

Door TswETT -) is een methode aangegeven om de carotinoïden

in kristUlvorm uit planten of plantendeelen onder den mikroskoop

af te scheiden. De objecten worden op het voorwerpglas in gecon-

centreerde resorcineoplossing gebracht, 10 tot 12 deelen resorcineop

10 deelen water. In acht gevallen heb ik deze methode beproefd,

nl. bij de bladeren van Urtica dioica, bij de bloemen van Chelidonium

majus, Erysimum Perofskianum, Gazania splendens, Calceolaria

rugosa en Narcissus Psendonarcissus, bij Cladophora sp, en bij

Haematococcus pluvialis. In vijf gevallen, nl. bij ürtica, Chelidonium,

Calceolaria, Narcissus en Cladophora verkreeg ik vrij spoedig afschei-

ding van kristallen. Bij Chelidonium, Calceolaria en Cladophora

ontstonden de kristallen in de cellen, in de beide andere gevallen in

en om de praeparaten. Bij Erysimum, Gazania en Haematococcus,

in welke gevallen de kalimethode tot positieve resultaten leidde,

werden met resorcine-oplossing negatieve resultaten verkregen. Bij

Haematococcus pluvialis kon Jacobsen^) daarmede ook geen afscheiding

van kristallen verkrijgen.

1) A. HusEMANNN, Über Garotin und Hydrocarotin, Ann. der Ghem. u. Pharm.

Bd. GXVIl, 1861, p. 200.

") M TswETT, Über den makro- und mikrochemischen Nachweis des Garotins,

Ber. d. d. bot. Ges. 21). Jabrg. Heft 9, 1911, p. 630.

3) H. G. Jacobsen, Die Kullurbedingungen von Haematococcus pluvialis, Folia Micro-

biologica I, 1912, p. 25.
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De vorm der kristallen is zeer verseliilleiid. Wanneer met het

reagens van Molisch roode en oranjegele ki-istallen \erkregen wer-

den, werden ook met het reagens van Tswktt, ingeval de proef tot

een positief resultaat leidde, roode en oranjegele kristallen verkregen.

Tegenover reagentiën gedragen de kristallen zich op dezelfde wijze

als de kristallen der carotinoïden, die met behulp der kalimethode

verkregen zijn.

TswETT ^) heeft ook op het verschil der kristallen gewezen en bij

Lamium met behulp zijner adsorptie- methode aangetoond, dat ver-

schillende chemische lichamen aanwezig zijn, carotine en xanthophyl.

Het komt mij voor, dat de methode van Tswett in \eel gevallen

met succes zal kunnen worden toegepast.

Andere methoden.

KoHL -) heeft opgemerkt, dat wellicht ook andere stoffen gebruikt

kunnen worden om carotine te doen iiitkristalliseeren. Hij vermoedt,

dat chloralhydraat daarvoor in aanmerking zou kunnen komen, wat

hij voornemens is te onderzoeken. Wanneer men de oplossende

werking van chloralhydraat op verschillende inhoudsbestanddeelen

dev cellen in aanmerking neemt en constateert, dat carotinekristallen

vrij lang weerstand bieden in tegenstelling van xantho[)hylkristallen,

dan ligt het voor de hand om te veronderstellen, dat chloralhydraat

wellicht een geschikt middel zou kunnen zijn om carotine kristallijn

af te scheiden. Ik heb het in geconcentreerde waterige oplossing

(7 op lOj beproefd bij de bladeren van Urtica dioica. W^ij weten

door de onderzoekingen van Willstatter en Mieg '), dat deze

bladeren carotine en xanthophyl bevatten. Toen ik een stukje van

het chlorophylhoudende weefsel in chloralhydraatoplossing bracht en

onder den mikroskoop bezag, kon ik spoedig veranderingen bij de

chromatophoren waarnemen en zag ik in elke cel een bol ontstaan,

die langzamerhand oploste en een klein aggregaat \ an roode carotine-

kristalletjes achterliet. Oranjegele kristallen van xanthophyl werden

niet afgescheiden. Zooals te verwachten was, kan dus de methode

\oor de afscheiding van xanthophyl niet in aanmerking komen, daar

dat ontleed wordt. Voor de afscheiding van carotinekristallen durf

ik ze echter ook niet aanbevelen, daar carotine ook door chloral-

hydraat aangegrepen wordt en kleine hoeveelheden dus aan de

waarneming zouden kunnen ontsnappen.

1) 1. c.

2) I. c. p. 124.

3) 1. c. p. 10.

26*
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Volgens WiLT.sTATTER eii MiKG ^) is xanfhopliyl ,,spielend löslicli"

in plienol. De oplosbaarheid van vele stoiFeii in vloeibaar gemaakt

phenol in aanmerking nemende en na geconstateerd te hebben, dat

carotine veel langzamer oplost dan xanthophyl, kwam ik op de

gedachte vloeibaar gemaakt phenol voor de afscheiding van carotine

of daarmede verwante carotinoïden te beproeven. Ik gebrnikte twee

mej-.gsels een van JO gewichtsdeelen phenol in losse kristallen en

1 gewichtsdeel water en een ander ' bestaande uit 3 gewichtsdeelen

phenol in losse kristallen en 1 gewichtsdeel glvcerine. Aan dit

laatste mengsel geef ik de voorkenr, omdat het zich spoediger met

het water mengt, dat de objecten bevatten. Ik onderzocht de bloemen

van Erysimum Perofskianum, Asclepias cnrassavica, de bladeren van

Urtica dioica en de lintbloemen van Taraxaciim officinale. Bij de bloeni-

oladen van Erysimum Perofskiannm had de kalimethode ^een mooi

resultaat opgeleverd en de zuurmethode een negatief. Deelen der

bloembladen bracht ilv in de bovenaangegeven mengsels tusschen

voorwerpglas en dekglas. Onder den mikroskoop zag ik, dat de

sterk oranjegeel gekleurde plastiden spoedig oranjegele bollen vorm-

den ; spoedig ontstonden in deze bollen kristallen. Terwijl de bollen

oplossen, blijven de kristallen achter. Het zijn oranjeroode plaatjes

en aggregaten, die zeer langzaam in de phenol mengsels oplossen.

Wil men ze onderzoeken, dan kan men de praeparaten achtereen-

volgens met verdunden alkohol (70 pCt.) en water uitwasschen.

Met reagentiën vertoonen ze de reacties kenmerkend voor caro-

tinoïden.

Wanneer deelen der bloem van Asclepias cnrassavica in het meng-

sel van phenol en glvcerine gelegd worden, ontstaan spoedig op

overeenkomstige wijze als bij Erysimum Perofskianum in alle cellen

talrijke licht en donker roode of oranjeroode (KL et V. 11, 46, 51,

71, 91) kristallen, waaronder vele plaatjes en aggregaten. Ze lossen

in de phenoloplossing niet op, ten minste na drie dagen worden

ze nog onveranderd teruggevonden. Op de bovenaangegeven wijze

met reagentiën onderzocht, vertoonen ze de reacties eigen aan caro-

tinoïden. Bij Urtica dioica vormen zich hier en daar in het weefsel

oranjeroode (81) kristalaggregaten, die na drie dagen in het mengsel

van phenol en glycerine nog aanwezig zijn. In de lintbloemen van

Taraxacum ofiicinale vormen zich spoedig gele bollen ; er ontstaan

geen kristallen ; de bollen lossen geheel op. Blijkbaar bevinden zich

in de vier bovengenoemde objecten carotinoïden, die, wat hare oplos-

baarheid in een mengsel \an phenol en glycerine (3 op 1) betreft,

zeer verschilleji, onoplosbaar zijn, langzaam oplossen of gemakkelijk

') 1. c.
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oplossen. In dit laatste geval komen de carotinoïden niet tot

afscheiding.

WiLLSTATTKR cii MiKG ^) iiebben de vraag, of evenals carotine ook

xantliojihyl in de levende plant als zoodanig voorkomt, behandeld

en in bevestigenden zin beantwoord. Beide stotFenzijn nl. met eenvoudige

oplosmiddelen af (e scheiden, carotine uit gedroogde bladeren met

behulp van petroleumaether, xanthophjl uit de alkoholische extracten

van versche bladeren volgens de ,,Entmischungsmethoden" van G.

G. Stokes, G. Kraus, H. C. Sorby en R. Sachsse '). Het ligt dus

voor de hand om te veronderstellen, dat in sommige gevallen het

gebruik van eenvoudige oplosmiddelen, waarin de carotinoïden zelve

niet of weinig oplosbaar zijn, tot uitkristallisatie dezer stotïen zou

kunnen leiden, in enkele gevallen is mij dit dan ook werkelijk

gelukt.

Bij de lintbloemen van Taraxacum officinale en Doronicum Parda-

lianches slaagde ik met behulp der kalimethode er aanvankelijk

niet in ook maar een deel van het carotinoïde tot kristallisatie te

brengen. Het bleef opgelost in de gele of oranjegele bollen, die zich

in de cellen gevormd hadden. Toen ik de lintbloemen zeer korten

tijd met absoluten alkohol behandeld had of een zekere hoeveelheid

er van met zeer weinig absoluten alkohol, kon ik constateeren, dat

de olieachtige stof, die het carotinoïde vasthield, opgelost was en dit

laatste zich voor een deel min of meer kristallijn afgescheiden had.

Deze afscheidingen gaven met reagentiën de reacties, die kenmerkend

zijn voor carotinoïden. Rechtstreeksche behandeling der lintbloemen

met absoluten alcohol leidde tot overeenkomstige resultaten. Behandelt

men te lang met absoluten alcohol of neemt men er een te groote

hoeveelheid van, dan lost het carotinoïde geheel op.

In enkele gevallen gelukte het mij met behulp van verdunden

spiritus reeds afscheiding van carotinoïden in kristalvorm te ver-

krijgen. De bloemkroon van Calceolaria rugosa bleek na een dag in

70-percentischen spiritus gelegen te hebben oranjegele kristallen te

bevatten, losse plaatjes en aggregaten. De bloembladen van Cheli-

donium majus bevatten na verblijf van een maand in 20-percentischen

spiritus nevens oranjegele en gele bollen en bolletjes ook oranjegele

naald- en draadvormige kristallen, rechte en zeer lange sterk gebogene.

Ze zijn dikwijls aan de bollen gehecht, zoodat men den indruk krijgt,

dat ze daaruit voortgesproten zijn. Bij de bloem van Narcissus Pyeu-

donarcissus verkreeg ik met 20-percentischen spiritus reeds na een

dag kristallijne afscheiding van het carotinoïde. Wat het gebruik van

1) 1. c. p. 10.

-) Zie WiLLsiaTTER uud Isler, 1. c. p. 275 en volg.
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verdunden spiritus betreft, merk ik op, dat een langdurige behandeling

hiermede kan leiden tot geheele ontleding van het carotinoïde ; bij

Narcissus Pseudonarcissus was dit na eenige dagen reeds het geval.

Ten slotte wijs ik er op, dat op grond van de onderzoekingen

van Arnaud ') aangenomen moet worden, dat de resultaten soms

zeer van het jaargetij afhangen. Arnaud vond b.\'. bij de bladeren

van de kastanje en den brandnetel de meeste carotine gedurende

den bloeitijd (Mei). Ook ik vond, dat de kristallijne afscheiding bij

een en dezelfde soort niet immer gelijk was. ^'ooral was dit bij

Cladophora het geval, waarin gedurende behandeling met Molisch'

reagens nu eens veel oranjegele en weinig roode, dan weder veel

roode en weinig oranjegele kristallen tot afscheiding kwamen. Het

is wenschelijk op deze verschillen te wijzen. Bij contnMe der proeven

door andere onderzoekers moet er rekening mede gehouden worden.

Gaan wij na, welke resultaten de uitkristallisatie van carotinoïden

in de plant opgeleverd heeft, dan moet toegegeven worden, dat veel

er op wijst, dat in de plant dikwijls verschillende carotinoïden aan-

wezig zijn. In een volgende mededeeling zal het gedrag der caro-

tinoïden tegenover reagentiën en oplosmiddelen behandeld worden en

zullen de resultaten der directe en indirecte methoden worden saam-

gevat.

Aardkunde. — De Heer A. Wichmann biedt eene medeeeeling aan:

„Over rhyolieth van de Pelapis-eilanden"

De Pelapis-eilanden verheffen zich tusschen de \Yestkust van Borneo

en de Karimata-eilanden in ca. 1°17' Z., 109°10' O. en bestaan,

behalve eenige kleine eilandjes, uit de vier hooge, onbewoonde en vrij

moeielijk toegankelijke eilanden l^ Pelapis Tiang Balei ook Pelapis

Hangoes of Pelapis Ajer Tiris genoemd, 2'. Pelapis Rambai of Pelapis

Ajer Masin, 3". Pelapis Genting en 4°. Pelapis Tekik"). Zij bereiken

eene hoogte van 359 M. '). Hunne gezamelijke oppervlakte bedraagt

ongeveer 13 K.M.

^

1) A. Arnaüd, Recherches sur la carotine; son róle physiol. probable dans la

feuille. Compt. rend. CIX, 1889, 2, p. 911.

3) J. P. J. Bartu. Overzicht der afdeeling Soekadana. Verhandel. Batav Genoot-

schap van K. en W. L. 2. Batavia 1897, blz. 61.

3) M. G. VAN Doorn. Verslag omtrent de opname van Straat Karimata. Meded.

betr. het Zeewezen XXIII. 2. 'sGravenhage 1882, blz. 12. — Gids voor het bevaren

van Straat Karimata. Batavia 1884, blz. 31.



387

De eilanden-groep werd in 1854 door den mijn-ingenieur R. Everwijn

bezocht, die liet volgende aangaande hare geologische gesteldheid

mededeelt: ,,0p de Pelapis- of JMelapis-eilanden vindt men zoowel

neptunische als pliitonisehe vormingen. De eerste zijn kleigesteeiiten,

die door graniet en een met syeniet overeenkomend gesteente zoodanig

gemetamor[)lioseerd, dat het dikwijls moeielijk is het oorspronkelijk

karakter van dezelve te herkennen. Ook op deze eilanden bevatten

de plutonisohe rots.soorten een kleine hoeveelheid magnetischen

ijzererts en ijzerglans ^)."

Het Mineralogisch-Geologisch Instituut te Utrecht ontving in 1895

o.a. door de Kon, Natunrk. Vereeniging te Batavia ten geschenke

een iiandstuk der door Evekwijn verzamelde „gemetamorphoseerde

kleigesteenten ^)." Reeds dadelijk bleek, dat het bedoelde handstnk

met kleilei niets uit te staan heeft, maar een echt ernptiefgesteente

is, dat uitnemende piperno-sivuktuiw vertoont. De donker bruinroode

doffe kleur van de hoofdmassa schijnt tot de door Everwijn begane

vergissing aanleiding gegeven te hebben. Kenschetsend zijn de tal-

rijke zwarte lens- of schijfvormige, puntig uitloopende „Schlieren",

die, meer of minder evenwijdig gerangschikt, een scherpe tegenstelling

tol de grondmassa vormen. Van den typischen piperno onderscheidt

zich het handstuk door het veel inniger verband tusschen „Schlieren"

en grondmassa en door zijne geringere porositeit.

De analyse van het gesteente (I), welke ik aan Prof. Dr. M. Dittrich

te Heidelberg te d^^nken heb, gaf het volgend resultaat:

^) Onderzoek naar liuerls in de landschappen Soekadana, Simpang en Matan en

naar antimoniumerts op de Karimata-eilanden. Naluurk. Tijdschr. Ned. Ind. IX.

Batavia 1855, blz. 63. Herdrukt met kaart in het Jaarboek van liet Mynsvezen

N.0. Indië. Amsterdam 1879. 1, blz. 64.

-) Aangezien Everwijn nergens vermeldt (ook niet eens op het etiket) op welk

eiland hij het bedoelde gesteente verzameld heeft, moge hier eene opgave van de

geologische gesteldheid der eilanden volgens zijne kaart volgen

:

Pelapis Tiang Balei graniet en in het N.W. gedeelte leigesteenten

Pelapis Genting „ „ „ „ N. „ „

Pelapis Rambai „ ,, ,, „ N.0. „ ,,

Pelapis Tekik (Pelapis Toekang Kloewar)
,, ,, „ de N.W helft „

Pelapis Soeka „

Poeloe üoea en Poeloe Boelak leigesteenfen

Het is daarmede natuurlijk niet gezegd, dat al hetgeen Everwijn kleilei noemde

lot de rliyolietliische gesteenten behoort gerekend te worden.
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I II

67,37 69,04

0,69 —
17,09

SiO^

Ti O'

APO' 12,53

Fe' O' 6,37

Fe O 0,49 —
Mn O spoor —
Ca O spoor 0,74

Mg O 0,97

K'0 10,01

NcvO 0,03

CO- spoor

beneden 110°
. . 0,56

boven 110° . . 1,36
H^O gloeiverlies

spoor

9,74

2,34

0,94

99,89100,38

Uit deze analyse blijkt, dat het bedoelde gesteente het meest kali-

rijke ernptief gesteente is, dat tot nog toe in den Indischen Archipel

gevonden werd. Uit de tevens medegedeelde — helaas onvolledige —
analyse (II) ^) blijkt verder zijne nauwe verwantschap met de rhyo-

lieth van Eisexbach bij Vichaye ') in Hongarije.

De berekening van de mineralogische samenstelling gaf volgens de

methode van W. Cross, J. P. Iddixgs, L. Y. Pirsso.n en H. S. Was-

hington ') het volgend resultaat

:
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tot stand is gekomen, onderscheidt zich de hoofdmassa van het ge-

steente in niets van de ,,Schlieren". Reeds E. Kalkowsky was bij

het onderzoek van den echten piperno, die inineralogisch en chemisch

zoo veel van het van de Pelapis-eiianden afkomstige gesteente ver-

schilt, tot hetzelfde resnltaat gekomen ^).

,,Wer könnte an der Lavennatur des sonderbaren Piperno zvveifeln?"

riep Leüp. von Buch eens uit.-) Hij vergiste zich, want, althans ge-

dnrende de Uiatste tientallen van jaren, werden bedenkingen tegen

die opvatting geopperd. Het was naast A. Scacchi'), Luigi dell'Erba^),

F. Franco^), vooral H. J. Johnston-Lavis, die met grooten nadruk

voor het tnfkarakter van de piperno is opgekomen en die gemeend heeft

aan zijn betoog bijzondere kraclit bij te zetten door te schrijven

:

"All geologists who Iiave attempted to explain these priiicipal

"peculiar characters, have ntterlj' failed to do so, and had T space

"to enumerate many minor ones, the difticultv would be still greater.

''Unfortnnately, most of these inclusions have been jnmped at, as

'•the result of tliat iisefid instrument though unfortunate misleader

"of geology, the microscope, vvliich has caused investigators to forget

"that it is onlj one means to an end, and that tield investigation is

"of far greater importance." *)

Bij den afkeer, die Johnston-Lavis tegen het mikroskoop heeft,

zal het onmogelijk zijn hem van het verschil tusschen een piperno

en een pipernoide tuf te overtuigen. Maar wel mag er op gewezen

worden, dat het juist ,,veldgeologen" waren, die, van de toepassing

van ,,that useful instrument" op het gebied der petrographie nog

niets afwetende, hebben betoogd, dat de piperno een eruplief gesteente

was. Naast Leop. von Buch behoeft men slechts SciPio Breislak "),

-) Ueber den Piperno. Zeitschr. d. Deutschen geolog. Gesellsch. XXX. Berlin

1878, blz. 673.

2) Geognost. Beobachtungen auf Reisen. II. Berlin 1809, blz. 209, herdrukt in

Gesammelte Werke I. Berlin 1S67, blz. 459.

2) Dit was zijn meening nog in 1849. Later beschouwde hij den piperno als

een gemetamorphoseerd vulkanisch conglomeraat (A. Seacchi. La regione vulcanica

fluorifera della pampania. Atti Ace. Sc. fis. e. (2) II. Napoli 183-', No. 2 blz. 103).

*) Gonsiderazioni suUa genesi del Piperno. Atti Accad. Sc. fis. Mat. (2) V. Napoli

1893. N\ 8, blz. 1—22, herdrukt in Giornale di Mineral9g'a, Gristallografia e Petro-

grafia III. Milano 1892, blz. 23-5i.

») Il piperno. BoU. Soc. Naturalist!. Napoli 1901, blz. 31-52 (Geol. Gentralbl.

Vil. Berlin 1905—6, blz. 98).

6) Notes on the Pipernoid Struclure of Igneous Rocks-Natural Science III. London-

New-York 1893, blz. 219.

7) Yoyages physiques et lylhologiques dans la Gampanie. II. Paris An. IX (1801)

blz. 42—47.— Institutious géologiques. III. Milan 1818, blz. 154— 156.
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H. Abich '), J. RoTH, G. GurscARDi') te noemen. Het is eveneens

een sedert geriiimen tijd bekend feit, dat een tnf eene pipenioide

structuur langs den door Johnston-I.avis vermoeden weg kan ver-

krijgen, maar de waarnemers wisten ook zonder de liulj) van het

mikroskoop dergelijke gesteenten van den eigenlijken piperno te onder-

scheiden. ')

De rliyolieth \an de Pelapis-eilanden wijst er te meer op, dat de

piperno-structuur met geen tufvorming in verband staat, als de porositeit

van de hoofd massa van het gesteente even gering is als die der

,,Schlieren", wi^r gedaante evenmin op die van vulkanische uit-

werpsels gelijken.

Aardkunde. — De Heer Wichmvnn biedt eene mededeeling aan

\an den Heer L. Rutten : „Ocer Orbitoiden van Soemba".

(Mede aangeboden door den Heer Weber).

Yan Professor Wichmann ontvang ik voor eenigen tijd een kleine

verzameling gesteentemonsters en fossielen, die tot eene collectie

behoorden, welke de Heer H. Witka:mp, geoloog der Bataafsche

Petroleum-Maatschappij, in het zuidelijk gedeelte \ an het eiland Soemba
had bijeengebracht.

Over het in deze collectie voorkomende Orbitoidenmateriaal moge
hier het een en ander medegedeeld worden. In 5 der mij toegezonden

monsters werden Orbitoiden aangetroffen en wel in 4 nummers (81,

114, 166 en 167) het subgenus Orthophragmina en in 1 nummer
(105) het subgenus Lepidocyclina.

Orthophragmma

.

Oudere vondsten in Nederlandsch-Indië

.

De eerste Orthophragmineu uit Xederlandsch-Indië werden door

Verbeek ') uit Zuidoost-Borneo beschreven. Zijn materiaal werd eenige

jaren later bewerkt door \on Fritsch *), die 5 soorten onderscheidde

^) Ueber die Natur und den Zusammenhang der vulkanischen Bildungen. Braunschw.

1841, blz 39.

2) Il piperno. Rendic. Accad. Sc. fis. e Mat. VI. Napoli 1867, blz. 221— 226.

3) J. RoTH, Der Yesuv und die ümgebung von Neapel. Berlin 1857, blz 512.

—

G. VOM Rath. Mineralogisch-geognostische Fragmente aas Italien. Zeitschr. d.

Deutschen geolog. Gesellsch. XVIII, 1866, blz. 633—684.

3) R. D. M, Verbeek. Die Numrauliten des Borneo-Kalkst eines. Neues Jahrbuch

für Mineralogie etc. 1871, p. 1— 11.

*) K. V. Fritsch. Einige eocane Foraminiferen von Borneo. Jaarboek van het

Mijnwezen in Ned.-Indië. 1879. 1. p. 236—251.
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en afbeeldde. Kort dacarop vermeldde K. Martin ') het voorkomen

van Orbitoiden met Nu mmii lieten van de Teweh-rivier in Znid-Borneo,

terwijl Th. Posewitz in de buurt van Moeara Teweli analoge Ortho-

j)hragminen, als Verbeek in Zuidoost-Borneo verzameld had, bijeen-

bracht -).

In nieuweren tijd hebl>eu H. Douvillé ') en Irene Provale ') nog

eens Orthophragminen van Zuid-Borneo beschreven, terwijl de laatste

bovendien van Oedjoe Halang aan de Boven-Makabam iCentraal-

Borneo^i eene serie van Ortliopliragminen determineerde '').

Van West-Borneo kennen we door Jennings ") eji R. B. Newton

and R. Hoi.eand ') eenige vindplaatseu van Orlhophragmiiien.

Op Java zijn Orbitoiden met rechthoekige mediane kamers aan de

oppervlakte gevonden in de residentiën Bagelen, Djokjakarta en de

Preanger'), terwijl ook in eene boring bij Ngembak (Residentie

Semarang) enkele Orthophragminen aangetroffen werden ').

Ook van Nias^") zijn sedert kort Orthophragminen bekend, terwijl

zij in het oostelijk deel van onzen archipel gevonden werden op

West-Celebes^^), West-Timor, het nieuw^e eiland bij Oet, Groot-Kei,

1) K. Martin. Neue Fundpunkle von Tertiaergesteinen im Indischen Arcliipel.

Samml. Geol. Reichsmuseums. Leiden. (1). 1. 18S1— 83, p. 131— 193.

~) Th. Posewitz Das tertiaie Hügelland bei Teweh. Nat. Tijdschr. van Ned.-

Indië XLin. 1884, p. 169—175. — Th. Po.sewitz Borneo. 1889. p. 383-384.

3) H. Douvillé. Les Foraminifères dans Ie Tertiaire de Bornéo. Buil. Soc. géol.

de France. (4). 5. 19ü5, p. 435— 464.

*) I. Provale. Rivista italiana di Paleontologia. 15. 1909. p. 65—96.

'') I. Provale. Rivista italiana di Paleontologia. 14. Perugia 1908, p. 55—80.

6) A. V. Jen.nings. Geological Magazine (3). 5. 1888. p. 530—532.

") R. B. Newton and R. Holland. Aunals and Magazine of Natural History. (7).

3. 1899, p. 245-264.

^) R. D. M. Verbeek. Tijdschr. Ned. Aardr. Genootschap. 1, Amsterdam 1876,

p. 291 e.v.

K. Martin. Samml. Geol. Reichsmuseums. Leiden. (1). 1. 1881— 83. p. 105— 130.

R. D. M. Verbeek. Natuurkundig Tijdschrift van Nederl.-lndië. 51. 1892. p. 101—138,

R. D. M. Verbeek et R. Fennema. Description géologique de Java et Madoura.

1896. Tomé 2.

C. Schlumberger. Buil. Soc. géol. de France. (4). 3. 1908. p. 298 e.v.

H. Douvillé. Samml. des Geol. Reichsmus. Leiden. (1). 8. 1904 -12. p. 279—294.

9) K. Martin. Samml. des Geol. Reichsmus. Leiden. (1). 3. 1887. p. 327 e.v.

10) H. Douvillé Samml. des Geol. Reichsmuseums Leiden. (1). 8. 1904—12.

p. 253—278.

") H. Douvillé. l.c. 1905.

R. D. M. Verbeek. Molukkenverslag. Jaarb. van liet Mijnw. Wetensch. Ged.

XXXVII. 1908, p. 54, 80, 81.
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Kilwair., Tofoeré, op Nieuw-H ninea beooslen do Etiia-Baai, Rend-

ioewa ') en op West-Boeroe '^).

Bij lier groote aantal, vaak onvolledig beschreven soorten van

Orthophragminen, die uit Nederlandscli-Indië bekend zijn, zal het

veelal moeilijk zijn, nit te maken, bij welke species men een bepaalden

vorm moet onderbrengen; gelukkig deed zich deze moeilijkheid voor

het materiaal van Soemba niet voor, daar de betreffende Ortho-

phragminen tot 2 goed bekende species, O. javana Verb. en O. dis-

pansa Sow. bchooren, gelijk uit de beschrijving blijken zal.

Ortliophragmina javana Verbeek.

Sjn. O. papjracea Boubée, in von Fritsch 1879?

O. papj'racea Boubée, var. javana in Verbeek. T. A.G.J.

O. papyracea Boubée, var. javana in Verbeek 1892 en 1896.

O. dispansa Sow. in Martin 1881 (partim).

O. javana Verbeek in Douvillé 1905.

O. javana Verbeek in Douvillé 1912.

Discocyclina discus Rütimeyer in Verbeek 1908. p. 304.

Van de vindplaats N°. 166 ontving ik 5 geïsoleerde Orthophrag-

minen, die hoewel hunne grootte zeer uiteenloopt (diameter 6, 12,

14, 24 en 27 mm.), niet van elkaar kunnen gescheiden en tot eene

soort moeten gebracht worden.

De \Y\i goed bewaarde fossielen hebben den vorm van regel-

matige , lenzen, waaraan geen of een, slechts in de jeugd weinig

geprononceerde, centrale tuberkel te zien is; de meeste zijn naar

het centrum toe gelijkmatig verdikt; het individu van 27 mm.
middellijn had eene dikte van 6 mm. De oppervlakte der fossielen

is iets verweerd, zoodat de fijnkorrelige, dichte en zeer gelijkmatige

granulatie niet mooi te zien is. Er werden 3 horizontale doorsneden

gemaakt, waarbij bleek, dat de groote individuen van 24 en 27 mm.
diameter microspheer en dat van 12 mm. diameter megalospheer

was. Wat de beide eerste betreft, gelukte het niet, om de kleine

aanvangskamer in het preparaat te krijgen.

1. Megalosphere vorm.

Het mediane vlak is slechts weinig gebogen; de mediane kamers

vormen \ eelal onvolledige kringen om de zeer groote aanvangs-

kamer, wier maximale en minimale diameter 2500 ft en 1800 fi be-

dragen. De wand der aanvangskamer is dun. De periphere, mediane

1) R. D. M. Verbeek, l.c. 1908. p. 398, 625, 613, 616, 255, 474, 754 en 304.

2j J. Wanner. Genlralbl. für Mineralogie, Geologie und Palaontologie. 1910,

p. 140.
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kamers van den eersten omgang zijn grooter dan de meei* 1)uiten-

waarts gelegene

:

1ste omgang kamerdiameter radiair J90/t, tangentieel 55—75 fi.

meer peripheer maxim. ,, ,, 150 jx, „ 60 (x.

2. Microsphere vorm.

In deze groote, uitwendig regelmatig lensvormige Orbitoiden is

het mediane vlak sterk zadelvormig gebogen, daar in de mediane,

horizontale doorsnede slechts smalle, hyperbolisch verloopende banden

van mediane kamers getroffen zijn (cf. Verbeek en Fennnma. 1896.

PI. 10, Fig. 150). De radiaire diameter der mediane kamers neemt

van het centrum naar de peripherie toe, hoewel er telkens tusschen

grootere kamers weer kleinere verspreid liggen. De normale kamer-

dimensies zijn ongeveer

:

Op 2 mm. van het centrum: radiair 45-75 n, tangentieel 35-55 fi.

Verder naar de peripherie: ,, 135-190 f<, ,,
35-55 fi.

De groepeering der tusschenskeletzuiltjes, waarop Douvillé (1. c.

1912) in den laatsten tijd voor de svstematiek zooveel waarde legt, is

duidelijk te zien. Hunne dikte in tangentieele doorsnede is 55—95 ji,

doch kan het zijn, dat zij zeer dicht bij de peripherie iets dikker

zijn. In den regel zijn zuiltjes slechts door een enkele laag van ruime,

laterale kamers van elkacir gescheiden.

Uitwendige habitus en structuui- xan deze Foraminiferen komen
dus zeer goed overeen met de door Verbeek (1896) als O. papj-

racea var. javana en met de door Douvillé als O. javana (1912)

beschreven vormen ; alleen was tot nu toe de megalosphere vorm

dezer soort nog niet bekend.

Van de vindplaats bij den berg Madoe (N°. 8J) ontving ik twee

Orbitoiden (diameter 14 en 30 mm.), die met de vorige goed over-

eenkomen en waar\an de grootste wederom microspheer was. Het

gelukte, om de zeer kleine aanvangskamer in het preparaat te krijgen,

om welke de errste periphere kamers reeds in kringen gegroepeerd

zijn. Van deze eerste omgangen van periphere kamers is de tangen-

tieele diameter grooter dan de radiaire (cf, Verbeek 1896, PI. 10,

f. 157). De zuiltjes zijn hier iets dikker (100—180 fi) dan bij de

bovenbeschreven vormen; zij xertoonen zoowel in dwarse als in

overlangsche doorsnede eene zeer duidelijke, tibreuse structuur. Het

lumen der laterale kamers is in verticale richting zeer wijd en hun

horizontale wanden zijn dun.

Ook \an de vindplaats N". 167a ontving ik een exemplaar van

O. javana.
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Orthophragmina dispansa Sowerhy.

S}ji. O. disjiansa Sow. in von F'kiïscu 1879 'r

O. dispansa Sow. in Vkrbekk 1892 en 1896.

O. dispansa Sow. in Martin 1881 (par(im) en 1887.

n. dispansa Sow. in Dolvili.k 1912.

Het gesteente X". 186 is geheel opgevuld met Orbitoiden, die aan

de oppervlakte door de verweering gedeeltelijk blootgelegd zijn,

zoodat daar hun uitwendige habitus bestndeei'd kan worden. De
maximale diameter bedraagt 9 mm., de hoogte 3 mm. De fossielen

zijn mediiian sterk verdikt, terwijl zij aan de peripherie een uiterst

dunnen rand bezitten. De oppervlakte is sterk gegranuleerd; de

granulae zijn echter niet gelijkmatig over de geheele oppervlakte

verdeeld. Het grootste zijn zij op den centralen tuberkel '100—190/i),

naar de peripherie toe worden zij zeer klein, maar op den zeer

dunnen rand treden nog eens grootere granulae op.

Hoewel ov er het algemeen de granulïie door eene enkele laag van

ruime, laterale kamers gescheiden zijn, komt het tocli vaak voor,

dat tusschen hen twee rijen kamertjes inliggen.

Er werden in doorsneden alleen macrosphere individuen gevonden.

Door de geringe grootte der granulae en de ruime, laterale kamers

komt deze vorm geheel met O. dispansa Sow. overeen, zooals Doivillé

die voor kort beschreven heeft (1912).

Met deze Orthophragmina komen in den kalksteen N°. 114 zeldzame

exemplaren van Calcarina en kleine Xummulites voor, terwijl het

niet uilgesloten is, dat er ook nog een andere, zeer dunne Ortho-

phragmina optreedt : het materiaal was echter niet voldoende, om
dit uit te maken.

Lepidocijclina.

Het breccieuse gesteente N°. 105 bevat vele, doch fragmentaire

fossielen, waaronder Lithothamnium, Cycloclypeus, Heterostegina en

Lepidocyclina te herkennen zijn.

De indi\iduen van het laatste genus schijnen eene grootte van

ca. 10 mm. te bereiken ; de mediane kamers zijn spatel- tot ruitvormig.

Aan eene specifieke determinatie is, bij gemis aan georiënteerde door-

sneden en geïsoleerde exemplaren, niet te denken.

Bijna alle schrijvers over Indische Orbitoiden zijn het — sedert

Verbeek's publicatie van 1892 — erover eens, dat Lepidocvclina en

Orthophragmina nooit samen in één afzetting voorkomen en dat de

laatste kenmerkend voor het Eoceen, de eerste voor het Boven-

Oligoceen en Mioceen zijn.
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Eene uitzondering hierop maakt I. Provale (1. c. 1908), die van

Oedjoe Halang in Centraal-Borneo Ortiiophragminen en Lepidocvclinen

beschrijft, welke uit ééne afzetting zonden komen, terwijl ook

G. OsiMO ^) \an West-Celebes (Donggala) zeldzame Lepidocvclinen

vermeld heeft, die daar met eocene Nnmmulieten zouden voorkomen.

Men moet deze beweringen echter met eenige reser\'e aanxaarden.

In de eerste plaats komen te Oedjoe Halang de Lepidocvclinen en

de Orthophragminen niet in eenzelfde gesteente voor (Provai.e 1. c.

1909 p. 75) -), zoodat de waarschijnlijkheid bestaat, dat ze wel in

eikaars nabijheid, maar niet in dezelfde laag optreden.

Dezelfde mogelijkheid echter bestaat voor de vindplaatsen bij

Donggala, temeer, daar Verbeek (1. c. 1908,- p. 58, 59) voor de

omgeving van Pangkadjéné en Maros, noordelijk van Makassar het

voorkomen van eocene kalksteen met Orthophragmina en \an oligo-

miocene kalksteen met Lepidocj^clina in eikaars nabijheid vaststelde.

Voorloopig kunnen we dus zeker aan de oude opvatting vasthouden,

dat Orthophragmina in Indië het Eoceen, Lepidocyclina daarentegen het

Boven-Oligoceen en Mioceen karakteriseert, zoodat we uit het voorgaande

concludeeren kunjien, dat op Soemba zoowel Eoceen als Mioceen

moeten voorkomen. De tot nu toe van Soemba bekende kalksteenen

en mergels (Verbeek 1. c. 1908) waren afkomstig uit het noordelijk

gedeelte van het eiland en meestal zeer jong; de oudste werden met

waarschijnlijkheid tot het Mioceen gebracht,

Buitenzor(j , Augustus 1912.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan

van den Heer A. H. W. Aten : ,,Over een nieuwe zwavel-

modi/ikatie."

(Mede aangeboden door den heer Prof. S. Hoogewerff).

Het uitgangspunt van dit onderzoek vormt een waarneming van

Aronstein en Meihüizen ^), die opmerkten dat, als men een oplossing

van zwavel in chloorzwavel (S^CIJ die bij kamertemperatuur over-

verzadigd is, tot 170° verwarmt, de zwavel bij bekoeling niet uit-

kristalliseert. Ik heb later deze waarneming herhaald, en aangetoond,

dat de oplossing van S in S^CL, die op 170° verwarmd geworden

is, niet alleen bij kamertemperatuur geen zwavel afscheidt, maar zelfs

1) G. OsiMO. Rivisla italiana di Paleontologia. 14 Perugia 1908, p. 21—54.

2) I. Provale zelf geeft op deze plaats den ouderdom der Orthopbragminen als

eoceen, dien der Lepidocvclinen als oligoceen? op.

3) Verhandelingen Kon. Akad. Wet. Amsterdam, 1898. 1.
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nog een aciiizii'iilijkc hoeveelheid zwavel kun oplossen, en wel onge-

veer zooveel zwavel, als de bij 20° verzadigde oplossing ooispron-

kelijU bevatte 'j. Daarbij bleek tevens, dat de omzetting, die hier

heeft plaats gevonden, zeer langzaam tei-nggaat, want na 20 dagen

was de hoeveelheid opgeloste zwavel maar zeer weinig afgenomen.

De zwavel, die oorspronkelijk als rhombisciie zwavel was toege-

voegd, en dus in de vloeistof als S, aanwezig was, ondergaat blijk-

luiar een of andere omzetting bij verwarming, want na de

verwarming is er S, verdwenen. Het is nn de vraag: wat wordt

er \'an deze S;. ? Graat ze oxer in een andere zwavelmodilikatie, of

wordt er een verbinding gevormd van S met S^Cl, ? Ik meende
indertijd tot deze laatste conclnsie te moeten komen, daar in andere

oplosmiddelen, bijv. metaxylol, het zelfde verschijnsel niet was waar
te nemen. Kri vt ") daarentegen is van meening, dat de oorzaak van

het verdwijnen \an S, gelegen is in een transformatie in amorfe

zwavel, S,,. Uit hetgeen volgt zal blijken, dat geen van beide oi)vat-

tingen jnist is.

Het onderzoek van bovengenoemd \erscliijnsel heb ik weer opgevat

naar aanleiding van een publicatie xiin Rotin.tanz '') waarin de resul-

taten worden medegedeeld van bej)alingen \an de viscositeit van

zwavel bij verschillende temperaturen met en zonder toevoeging van

jodium.

Bij gesmolten zwavel zonder jodium kan het verloop \an de vis-

cositeit als functie van de temperatuur waarop de zwavel v^erhit

geweest is, gemakkelijk verklaard worden, doordat er een transfor-

matie S, ^ Sy plaats vindt, die betrekkelijk langzaam gaat, zoodat

bij snellere temperatuursveranderingen er geen evenwicht tusschen

beide molekntdsoorten bestaat. Bij snelle afkoeling is bijv. de toestand

zóó, als overeenkomt met een evenwicht bij hooger temperatuur.

Tracht men echter dezelfde verklaring toe te passen op gesmolten

zwavel, waaraan een spoor jodium is toegevoegd, dan komt men tot

moeilijkheden, zooals in een binnenkort verschijnende uitvoeriger

verhandeling nader zal worden aangetoond. Men kan hier het verloop

van de viscositeit niet verklai-en, door de eenvoudige aanname, dat

in de gesmolten zwavel de bovengenoemde transformatie S; ^ S,^.

plaats vindt. Vermoedelijk treedt hier dus een derde modifdiiatie van

zwavel op, daar een jood-zwavelverbinding, ten minste in vasten

toestand, niet bestaat. Hetzelfde kan nn gebeuren in mengsels van

zwavel en chloorzwavel.

1) Z. füi- physikalische Chemie. 54. (1905). 88.

2) Z. für physikalische Chemie. 64. (1908). 545.

3) Z. füf physikalische Chemie. 62. (1908). 609.

27
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Het oii(lci'/ock was er dus iji dr eerste ))laiits op gericlit, om uit

te maken, wat er van de S, woitlt, als deze, gemengd met SjCl,,

tot een geschikte temperatuui- verwarmd wordt. Het is, zooals reeds

opgemerkt is, mogelijk, dat er zich een verbinding van S met S,C],

\ormt, of een andere zwavel moditikatie. Dat er in dit laatste geval

geen sprake kan zijn van de vorming van Sv blijkt gemakkelijk uit

de volgende proeven.

Men kan, door S met S^Clj te verwarmen, zeer geconcentreerde zwa-

veloplossingen verkrijgen. Was dit het gevolg van de vorming van S^,

dan zou deze een groote oplosbaarheid moeten hebben, of de afscheiding

\an Sv. zou zeer langzaam moeten verloopen, wanneer men, door verwar-

ming, een geconcentreerde oi)lossing van Sv verkregen heeft. Geen van

beide is echter het geval. Brengt men zwavel, die dooi' verhitting en snelle

afkoeling een zekere hoeveelheid .% bevat, in aanraking met 8,01.^,

dan vormt zich onmiddellijk een troebele vloeistof. Deze troebeling

van Sv l>lijft bij gewone temperatuur bestaan. Vei'warmt men enkele

minuten op 100— 110°, dan verdwijnt de troebeling. Koelt men dan

af, dan keert de troebeling onmiddellijk weer terug. Hieruit blijkt

dus, dat het in oplossing gaan en weer afscheiden \an Sv een proces

is, dat zonder noemenswaardige vertraging plaats vindt. De oplos-

baarheid van S^, is bij kamertemperatuur zeer gering, want de hier

besebreven proef is met zeer weijiig S,, uit te voeren. Bij hooger tem-

peratuur is de oplosbaai'heid blijkbaar vrij groot. Bij 100—110° vindt

een merkbare snelle transformatie van S,y, vermoedelijk in S, plaats,

want als men de hierboven beschreven proef eenige malen herhaalt,

keert ten slotte de troebeling van Sv. niet meer terug.

Niet alleen in zuiver S.^C1.,, maar ook in SXI^ gemengd met S^ is

de oplosbaarheid van Sv klein. Wel wordt de oplosbaarheid van S«

in SjjClj door toevoeging van S, vergroot. Voegt men nl. aan S^Cl.,,

dat door S,, troebel is, een groote hoeveelheid S, toe, dan verdwijnt

de troebeling, doch alleen, wanneer men treinig Sv heeft toegevoegd.

De mogelijkheid van de vorming van S,^. in aanzienlijke hoeveelheden

in oplossing is hierdoor reeds uitgesloten.

Om nu na te gaan, wat zich uit de oorspronkelijk aanwezige

S, \ormt, zon de aangewezen weg zijn de siueltlijn van liet stelsel

S -|- SjClj na verhitting te bepalen. Daarbij bleek echter, dat zich

niels anders dan rhombische zwavel of S,C1, afscheidde. Het nieuw-

gevormde prodnkt komt niet lot afscheiding. Daar ook een geschikte

chemische mcihode niet gevonden kon worden om het nieuwe
prodnkt ^•an de andere te scheiden, werden systematische bepalingen

verricht van de oplosbaarheid van zwavel in mengsels, die tot een

geschikte temperatuur verwarmd waren. Ook hieruit kan blijken, of
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zirli een nieuwe luoditikiilie, of een \eiliin(ling ^exornid heeft.

Het stelsel S + S,C1, moet uls een lei iiaii- stelsel IteliandcM worden,

daar er naasl S, en S,('l, nog een derde nioleknnlsoori aanwezig- is.

De samenstelling van een mengsel, dat een zekeren tijd verhit

geweest is, moet dus voorgesteld worden in een driehoek, waarvan
de hoekpunten aangeven : S;, S^Cl^, en de verbinding, of de nieuwe
moditikatie.

(? '/^ Sj en Nemen we eerst het geval \an

een verbinding, bijv. S.CU, dan

kan dus de samenstelling uitge-

drukt worden door een [)unt van

den driehoek PQR in Fig. 1. Als

eenheid van de verbinding is hier

Vs S3CI.. genomen, dit heeft hel

voordeel, dat men nu de bruto-

samenstelling d.w.z. de verhouding

S : SX'l.^ Oj) een eemoudige wijze

kan afleiden uit de werkelijke

samenstelling (S : S,C1., : V, S^CL)

nl. door projektie op de zijde FR.
Is O de werkelijke samenstelling, dan bevat een mengsel van de

samenstelling O PT S , R U S,a, en T?' V, S.C/,. De bruto-

saraenstelling is nu :

totaal aS PT^'LUT PO'

RÖ'totaal S,a, RU+'I^UT

O' geefl dus de brutosamenstelling. Dit is ook de samenstelling, die

men experimenteel kan bepalen, door een totaal zwavelbepaling. Niet

de werkelijke samenstelling O, want er is geen middel om de hoe-

veelheid S3CI., te bepalen

Het is nu de vraag : Als men mengsels van verschillend zwavel-

gehalte tot een gegeven temperatuur \erwarmt, en afkoelt tot een

bepaalde temperatuur, hoe varieert dan de samenstelling van de na

verwarming verzadigde oplossing met de oorspronkelijke samenstel-

ling r Dit is gemakkelijk aan te ge\en met behulp van Figuur 2'^

Laat de lijn PBHR het evenwicht S + S,C1, :^ S3CK voorstellen

bij een temperatuur T^.

Laat TDFU de oplosbaarheidslijn \oorstellen \an S, in mengsels

van SjCl, en S.,C1., bij de temperatuur t^ . Het punt T stelt dan voor

de oplosbaarheid van S, in S,C1, .

Wanneer nu een mengsel van S en SjCl., Nan de bruto samen-
stelling .1 lang genoeg verwarmd wordt op 7\ , dan stelt zich het

27*



evenwicht S -]- S.^Cl, ;^ S,C1., in, dat l)ij de temperatuur T^ behoort.

De innerlijke samenstelling wordt dus gegeven door een punt van

de kromme PBHB, dat men vindt, door in de brutosamensteliing

A een lijn ^.^R te trekken. Het snijpunt B van deze loodlijn met

PBHR geeft de gezochte werkelijke samenstelling. Koelt men nu

snel af, tot t^ , dan zal, als het evenwicht bij 1\ behouden blijft, de

samenstelling B niet veranderen. Deze vloeistof B moet nu bij t^

zwavel afscheiden, de verzadigde oplossing moet liggen op de lijn

TDFü. Men vindt de samenstelling daarvan, door uit R een rechte

lijn door B te trekken, tot dat deze de oplosbaarheidslijn TDFü
snijdt. Zoo vindt men voor de werkelijke samenstelling der verzadigde

oplossing D, de overeenkomstige bruto samenstelling is D^

.

Deze konstruktie kan men voor verschillende bruto samenstellingen

uitvoeren, en dan de samenstelling der bij t-^ verzadigde oplossing na

verwarmen op T°, uitzetten als functie van de oorspronkelijke

samenstelling. Men vindt dan de lijn PA in Figuur 2^

Wanneer men de oplosbaarheidslijn bepaalt bij hooger temperatuur

/, , dan vindt men de lijn QC. Verhit men op een hoogere tempera-

tuur 1\ , en bepaalt weer de oplosbaarheid bij t^ en t^ , dan vindt

men de lijnen PB en QD.
Men ziet, dat deze lijnen bij 100 at "

„ S van de oorspronkelijke

samenstelling naderen tot een zekere limietwaarde, die verschillend

is voor verschillende temperaturen van verhitting en van oplos-

haarhéidsbepaling. Deze limietwaarde kan zoowel een grooter als een
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kleiner zwavelgelialte aange\eii, dan overeenkomt met de samenstel-

ling van de verbinding.

Het eerste is het geval, als de verbinding weinig gedissocieerd en

de oplosbaarlieid van de zwavel groot is, het laatste, wanneer de

dissociatie groot is, en de oplosbaarheid klein.

Geheel anders wordt het beloop van deze oplosbaarheidslijnen,

S-, Cf.



402

warmeer er een nieuwe inodilikalie van zwavel j^evornid wordt. In

dit geval wordt de samenstelling- \an een ternair mengsel gegeven

door een punt in een driehoek, waarvan de hoekpunten aangeven

S CI3 , S; en de nieuwe zwavelmodifikatie. Men verkrijgt dan de

bruto samenstelling (bijv. D^ in Figuur 3") door een lijn te trekken

// QR door het punt D, dat de werkelijke samenstelling aangeeft.

De lijn die het innerlijke evenwicht aangeeft tusschen S, en de

nieuwe zwavelmodifikatie zal nu ongeveer het beloop hebben van

PBGY '\\\ Figuur 3", voor een temperatuur 1\ . De oplosbaarheids-

lijn van S; in mengsels van S^Cl^ en de nieuwe modilikatie zal bij

de temperatuur t^ TDFV zijn.

Men kan nu, op volkomen dezelfde wijze als in Figuur 2'' afleiden,

/oo
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Er hestaat dus oen karakteristiek verscliil tiisscheii het I eloop van

de oplosbaai-hcidslijiieii hij een verUijiding en een nieuwe niodilikatie.

Daarom werd verwaelil, dat men lan^^s dezen weg />on kunnen int-

maken met welk \an beide gevallen men hier te doen iieeft.

Voor dat tot de eigenlijke oplosbaarheidshepalingen overgedaan

werd, werd nagegaan, bij welke temperatuur de transformatie \an

S, merkbaar wordt, eji hoe lang er verwarmd moet worde;., opdat

het evenwicht bereikt is. Het bleek mi, dat reeds bij" 100° een zeei-

merkbare omzetting plaats heeft. Terwijl de oplosbaarheid van S, in

S^ Cl, bij 0° zonder verwarming 36.1 at "/„ S bedraagt, is deze, na

verwarming op 100° voor een mengsel van 50 at 7„ S 55.7 at % S.

Er vindt dus door de xerwarming een aanzieidijke oplosbaarheids-

vermeerdering plaats. Tevens bleek, dat bij 100° voor de evenwichts-

instelling ongeveer I7, uur noodig was. De i-eaetie verloopt dus bij

100° betrekkelijk langzaam, en het is te verwachten, dat door snelle

afkoeling het evenwicht bij 100° gefixeerd kan worden. Anders is het

boven 100°. Daar gewoonlijk de snelheid van een reactie per 10°

temperatnnrs-verliooging 2—3 maal grootei' wordt, zal bij 140' de

evenwichtsinstelling ongeveer 5 minuten vereischen, en bij 170^ minder

dan 1 minuut. Hier zal men niet zoo snel kunnen afkoele)i, dat het

evenwicht gefixeerd wordt, en men zal dus na verhitting tot 170°,

eenigszins schommelende waarden voor de oplosbaarheid vinden. Hier-

door wordt verklaard, dat de vroeger bij 170° nitgevoerde bepalingen

slecht met elkaar overeenstemden. Bij lager temperatuur dan 100°

duurt de evenwichtsinstelling langer, en kan liet tixeeren van het

evenwicht met nog grooter zekerheid geschieden.

De methode van onderzoek is zeer eenvoudi»-. Men \erhit een

mengsel van zwavel en chloorzwavel lang genoeg op de gewensclite

temperatuur, koelt snel af, voegt zwavel toe, als de oplossing bij

afkoeling niet verzadigd is en schudt bij de temperatuur, waarbij

men de oplosbaarheid wil kennen. Is de oplossing verzadigd, dan

neemt men een monster \an de vloeistof, en bepaalt de samenstelling.

Deze bepaling geschiedde door oxydatie met Ivoningswater en broom,

verdampen van de vlnchtige zuren, en titratie van het overblijvende

zwavelzuur.

Tn de eerste plaats werden nu mengsels van verschillende samen-

stelling op 100^ verhit, en de oplosbaarheid bij 25°, 0° en — 60' be-

paald.

De resultaten zijn in tai)el 1 vereenigd.

Stelt men het verband tu.sschen oplosbaarheid en oorspronkelijke

samenstelling graphisch voor dan krijgt men de lijnen in Figuur 4.
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TABEL I.

Oorspronkelijke Samenstelling der verzadigde oplossing bij

samenst'^lling r>-n^ 2o° 0^ — 60°
af'uS at'>\,S af'.S at'\\,S
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Een vergelijkiii<>' \iin deze lijiu'n met die van Fif^uiir 2'' en 3'' duet

zien, dat ze oveieeiistemnieii met de lijnen \;in Figniir 3^, die getee-

kend zijn voor liet geval dat er een nienwe modifikatie aanw^ezig is.

Vooral de oplosbaarlieidslijn voor 25° loopt zeer duidelijk naar

100 at »,; S.

In de tweede plaats werden mengsels xan verscliillende samen-

stelling verhit tot 125°, 100°, 75° en 50°, en de oploshaarheid be-

paald bij 25°. De gevonden waarden zijn in tabel II aangegeven.

TABEL II.

Oorspronkelijke 1 Samenstelling der bij 25° verzadigde oplossing in at^'QS,

samenstelling
na verwarming op

in af'loS
j

50°
|

75°
!

100°
i

125°
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fOO

fOO

geen proeven worden uitgevoerd. Bij 50° en 75° niet, omdat de

vloeistof dan bij deze temperaturen niet homogeen was. Bij 100° en

125° niet, omdat de zwavelrijlvc \loeistofFen zeer viskeus zijn. zoodat

ze zich door centrifiigeeren niet \an de Ivristallen laten scheiden.

De \oor 25° geteekende lijn is niet experimenteel bepaald, ze is

gevonden door extrapolatie van de waarden bij 50°, 75°, 100° en

125°. Men ziet uit deze lijn, dat ook bij 25° nog een belangrijke

hoeveelheid van den nieuwen zwavelvorm aanwezig moet zijn. Een

vergelijking van de lijnen voor 25°, 50°, 75°, 100' en 125° leert, dat

de hoeveelheid van de nieuwe moditikatie toeneemt bij liooger tem-

peratuur, en dat deze toename per 25° temperatuur verschil het

grootst is beneden 100°, van 100° tol 125° neemt de oplosbaarheid

slechts weinig toe. Daarom vindt men ook, als de vloeistoffen tot

175° verhit worden, slecht een geringe toename van de oplosbaar-

heid, zoo als de twee in Figuur 5 geteekende punten doen zien.

Daarbij moet echter in aanmerking genomen worden, dat het e\'en-

wicht l)ij 175° niet gefixeerd zal zijn: ware dit het geval, dan zou

men een eenigszins grootere oplosbaarheid gevonden hebben.

Het bestaan van een nieuwe zwavelmodifikatie is nu door het

beloop van de lijnen in Figuur 5 nog niet met absolute zekerheid

bewezeii. Het zou nog mogelijk zijn, dat er een zeer zwavelrijke

verbinding gevormd werd, bijv. S^g. S, Cl._,, die 94 at 7o '*^ bevat.

Dan zou ook het bestaan xan deze zwavelrijke vloeistoffen verklaard
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wüidcn. De lijnen in Figimr 5 zonden dan in hel gee.N(ra|)oleerd('

gedeelte niet naar 100 at 7n ^ moeten loepen, maar rechts moeten

afbuigen, zoodat ze bij bijv. 9(j of 98 at 7o '"^ '"'" liniiot waai-de

bereikten.

Dat er echter wel een nieuwe modilikatie gevormd wordt, blijkl

op de volgende manier.

Wanneer zich in mengsels van zwavel en chloorzwavel bij ver-

hitting een nieuwe modilikatie vormt, zal dit ook in zuivere zwavel

het geval moeten zijn, ofschoon misschien in geringere hoeveelheid

dan in mengsels met S^CL. Bovendien kan het zijn, en er is reden

om dit aan te nemen, dat de omzetting van de nieuwe modifikatie

in S;, en omgekeerd, sneller gaat, indien er geen, of weinig S,C1.^

aanwezig is. Hierdoor zou het kunnen zijn, dat de vorming van die

nieuwe modifikatie in zuivere zwavel niet aangetoond kan worden.

Het gelukt echter op de volgende wijze aan te toonen, dat ook

in zuivere zwavel de nieuwe modilikatie gevormd wordt. Verwarmt

men zwavel op 125'^, giet ze snel uit, en brengt ze, nadat ze fijn

gewreven is, in chloorzwavel, dan vindt men een grootere oplosbaar-

heid dan voor rhombisclio zwavel alleen.

Zoo werd gevonden:

1. Zwavel, na verhitting op '125°, en snelle afkoeling, gemengd

met S.,CL tot 69.2 at. 7„ S. Oplosbaarheid = 56.0 at. 7„ S.

2. ld. gemengd met S.,C1., tot 73.0 at. "/„ S. Oplosbaarheid

= 56.5 at. 7o S.

3. ld. gemengd met S^Cl, tot 80.9 at. 7„ S. Oplosbaarheid

rz3 58.5 at. / j.

De oplosbaarheid bij '2b° bedraagt \ oor zwa\el, die niet verhit

geweest is slechts 53.5 at "/^ S- De verhitte zwavel heeft dus een

belangrijk grootere oplosbaarheid, dan de niet verhitte rhombische,

wat bewijst, dat er in de verhitte zwavel nog een andere modifikatie

aanwezig is. Dat dit geen amorfe zwavel kan zijn, is boven reeds

aangetoond. Het volgt echter ook nog hieruit, dat het zwavelgehalte

van de verzadigde oplossingen des te grooter is, naarmate men meer

zwavel toevoegt. Nu zijn de boven aangegeven oplossingen 1—

3

alle verzadigd aan amorfe zwavel, want deze was in groote o\ermaat

aanwezig. Was dus de oplosbaarheidstoename het gevolg van het

oplossen van de amorfe zwavel, dan zou de oplosbaarheid van 1—

3

dezelfde moeten zijn. Tot meei-dere zekerheid werd nog bepaald de

oplosbaarheid van een mengsel van rhombische en amorfe zwavel

bij 25^. Hiervoor werd gevonden 54.5 at 7o ^- De oplossing was,

zelfs na 24 uur nog eenigszins troebel door amorfe S. Het getal

54.5 at 7o ^"5 is dus te hoog. Het blijkt dus nogmaals, dat de oplos-
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baarheid van aiuorle zwavel zeer gering is, en niet de i)ij i—

3

\ernielde oplosbaarheidstoename kan verklaren.

Het molekulair ge\vici]i van den nieuwen zwavelvorm, de bestendig-

heid en andere iiiermede in \'erband staande vragen zullen in een

volgende mededeeling behandeld worden.

Amsterdam, Chemisch Jahoratorium

der Universiteit. Augaslus 1912.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan

van den Heer H. L. de Leeuw „Over het verband tusschen de

Zivavehnodijicaties'

'

.

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

Prof. Smits heeft mij toegestaan kritiek te leveren op een onlangs

verschenen verslag van een voordracht \an Kruyt, gebonden \oor

de Deutsche Bunsen Gesellschaft Z. f. Elektr. Chem. 10,581,1912)

en daarbij gebruik te maken van de experimenteele gegevens, die

door mij verkregen zijn bij een onderzoek, door mij als privaat-

assistent verricht. Voor nu hiertoe over te gaan, lijkt het mij

gewenscht in zeer korte trekken enkele punten in historische volg-

orde te vermelden.

S:mith en zijne medewerkers hebben het eerst dynamische isomerie

bij de Zwavel aangenomen. Zij bej)aaldeji den loop van de e"\'en-

wichtsliju ,S,—/S'v en ook de stollijn xnn de monokline zwavel. Kruyt

hieraan aansluitende bepaalde de beginsmeltpunten van rhombische

zwavel, die bij verschillende temperatuur in evenwicht waren gekomen

met >S'«, waarbij als analysemethode de smeltlijn \an Smith werd

benut. Bovendien concludeerde hij tot het bestaan van een metastabiel

ontmenggebied in tegenstelling met Smith c.s., die dit verwierpen.

Door prof. Smits werd er in 1910 reeds op gewezen, dat de resultaten

van het zwavel onderzoek gege\ ens bevatten, die zijn theorie der allotro-

pie ondersteunen. Zoo had Kruyt medegedeeld, dat, wanneer men uitgaat

van rhombische zwa\'el, die zich bij 90° in evenwicht had gesteld en

men \'an den z^va^el in dezen toestand volgens de methode ^•an Soch, het

smeltpunt bepaalt, 110^,9 werd gevonden, terwijl bij dezelfde wijze

van werken een smeltpunt van 111.4° werd geconstateerd, wanneer

de ^S' bij 65° in evenwicht was gekomen. Uit deze resultaten volgt

namelijk, dal wij hier met een imierlijk evenwirhi in den vasten

toestand te doen hebben, dus met mengkristallen, en dat de lijn voor

het innerlijk evenwicht in den vasten toestand bij temp. verhooging
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naar grooter gelialle aan S,,, looj)!, evenals in de xlueislüf. Prof,

Smits veranderde daarom de 7'. ,r. liguur (üg. 1) in die, aangegeven

in fig. 2.

i-

Fia-. 1, FJo-. 2.

Later hebben A. Smith en CAHS0^ (Z. f. piiys. Cliem. 77, 66J,

19J1) de stollijn van Sjn^ bepaald, eveneens gebrnik makend van de

vroeger bepaalde lijnen. Deze lijn ligt iets boven de kromme van

Kruyt. Bovendien vonden zij nog een 3de smeltlijn, n.1. van de

,,sonfre naeré". Terzelfdertijd berichtte Kruyt (Cheni. Weekbl. 647,

1911), dat alle waarden van de overgangstemp. (T—») bij wisselende

hoeveelh. Sy. lager liggen dan het cijfer van Rkicher 95,6° en 2de

dat de afmetingen van het mengkristalgebiedje niet zóó zijn, dat de

invloed daarvan op zijn berekeningen de proeifonten te boven gaat.

Intusschen was er door Pi'of. SxMits op gewezen, dat de theorie der

allotropie doet verwachten dat de voorgeschiedenis invloed zou kun-

nen uitoefenen op de ligging van het overgangspnnt. Speciaal daaroj)

gerichte proeven bevestigden dit xermoeden volkomen (A. Smits en

H. L. DE Lkeuw. Over het stelsel zwavel, Kon. Ac. 400, 1911).

Hierbij werd de T—^ bepaald volgens de methode van Reicher met

deze wijziging, dat de dilatomeler van boven niet dichtgesmolten

werd. De overgangstemp. werd dus bepaald bij 1 atm. druk, terwijl

bij Reicher de druk 4 atm. bedroeg. De invloed, dien de druk op de

overgangstemp. uitoefent, berekent Reicher op Vüo" •"^^ijgi"© V^^' ^t^^""-

drukverhooging. Dit klopt, daar ik in plaats van 95,6°, hetgeen

Reicher waarnam, 95°,45 vond.
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TciiciinK' 1111 7'—^ Ie vIikKmi, wanneer S., aanwezig' was, wenl de

zwavel lioog verliil in <leii (liialoineler (lol koken) en dan ving- af-

gekoeld, zoodal een grool gedeelle van de gevonnde S., helioiiden

bleef. Daania werd de dilatometer vloeislof (een mengsel van 9 vol.

terpentijn inet i vol. CS.,, dat lang mei zwavel was gekookt en

daarna geen gasontwikkeling meer gaf) toegevoegd en hel overgangs-

pnnt bepaald door na Ie gaan, bij welke temp. men />0i7^?i en wanneer

men beneden T-^ was. In het eerste geval stijgt de vloeistofspiegel

bij constante temp. (omzetting Suk -^ S_m), in het tweede geval daalt

zij (omzetting Sm-^Sri). Hicriiij bleek, dat reeds bij veel lagere

temp. een omzetting van i'hombische in monokline zwavel kon gecon-

stateerd worden, die door temp. verhiijlihj reversibel te make/i was, dus

een overgangspnnt moest zijn. Een omzeiling van 6',, in kristallijne 6' kon

dit reversibele gedrag niet verklaren, daar hierbij hetzij -Sj/ hetzij 5/;^

gevormd werd, waardoor het volnme altijd moest afnemen en er geen

temp. te vinden zon zijn, waarbij het volnme toenam. Zooals in de

mededeeling van Prof. Smits en van mij werd vermeld, zal S,,, die

in de mengkristallen aanwezig is, zich roortdurend omzetten in S,,

waarnit dus volgt, dat, wanneer men een vol. toename vindt, de

omzetting Snh —> S_\i praetlomineert ^). Hij deze proeven werd als con-

trole, dat de waargenomen verschijnselen niet te wijten waren aan

het nog niet volkomen aannemen (na 4: iO minuten) van de telkens

anders gekozen temp van den thermostaat, naast den dilatometer, die

zwavel met veel 5,, bevatte, nog een tweede geplaatst, die >S' bevatte,

welke al weken in evenwicht was en een 7-» van 96,45' gaf.

Hiernaast vindt men in extenso het resultaat van een \an de proefne-

mingen. In de l^f*" kolom is de temp. van den Ihermostaat aangegeven.

De 2de kolom geeft aan den tijd verloopen na het plaatsen in den

thermostaat. In de 3de kolom vindt men eerst de verandering in den

dilatometer met S,,, en daaronder die in den controle dilatometer.

Wij zien hieruit, dat 2V4 nnr na de verhitting de contróledilato-

meter bij 71° in 'J5 minuten niet meer steeg, de andere wel, en

daarin dus een omzetting plaats greep onder volumevermeerdering,

die nooit te verklaren is door omzetting \an S,,. in Suh of Sm, daar

hierbij het volume afneemt. Het eenig mogelijke is dus, dat >Sij/, —» >Sjy,

d.w.'z. het overgangspnnt door 8,, is verlaagd tot beneden 71°. Deze

verlaging hangt af van de hoeveelheid S.,.. welke langzamerhand zal

1) Hel ontslaan of het vermeerderen van een tweede Sy.-rijke phase zou eveneens

een voiumetoename ten gevolge hebben Of een deel der verlaging op deze wijze

moet worden verklaard wordl thans nagegaan. Zeker is het echter, dat, al ware

dit zoo, de verlaging van hel overgangspurl door S'v als vaststaande moet worden

beschouwd.
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T(»taal tiid^vc'ilotip ,„.. , . .,,...
Badtemp. na de plaatsing in Stij^in^ in mM. rijdsdimr waarin de stijging'

den tliermostaat
' ^^'^''^' waargetu.men

71'

76^

78^

86^

86^

87.5°

91.5^

94=^

95.2^

95.3°

95.4°

95.6°

2'/4
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afnemen. De ju'ocessen die naast elkaar plaatsgrijpen zijn : S'„ -^ ,S'/i/„

,9,^^ ^,5,ƒ en S^['^SRh^ De vermindering van Sa is daaraan waar

te nemen, dat 7'—^ stijgt. Na 4:'/, unr was er bij 71° geen volume-

verandering meer te eonstateeren, terwijl na GVs ^^wi" de vloeistof in

den dilatometer duidelijk daalde. De overgangstemperatnur bleek toen

tussehen 71° en 76° te liggen '). Zoo kon de stijging van T^ gemak-

kelijk gevolgd worden, waarbij bleek dat deze met steeds afnemende

snelheid steeg tot 95.45° was bereikt, welke temperatuur de ware

nnaire overgangstemperatnur is. Wij zien dus dat T —> door Sa ruim

20° verlaagd kan worden. In overeenstemmiug hiermede is dan

ook dit, dat uitgaande van *S'v-vrije zwavel, Reichkr (zie disser-

tatie) naar hij meende afwijkende resultaten verkreeg, namelijk eerst

een overgangstemperatnur van 97°, welke temperatuur hij na verloop

van tijd dalende vond, tot de nnaire overgangstemperatnur 95.45°

was bereikt, waarbij wel .S'y aanwezig is ').

Tegelijk met het hierboven vermelde resultaat werden verschillende

proeven medegedeeld, die in tegenstelling met het onderzoek vun

Krtyt (Zf. phvs. Oh. 64, 513) alle gronden voor de aanname van

een metastabiel ontmenggebied in het pseudostelsel wegnamen. Het

bleek namelijk, dat het optreden van twee lagen te wijten was aan

het verschil in temperatuur, dat tussehen de twee lagen zelfs 10°

a 30° kan bedragen. Werd de warmtegeleiding verbeterd door het

inbrengen van platinadraden of gaasjes, dan trad dit verschijnsel

minder duidelijk of niet op. Geheel in overeenstemming hiermede is

ook de invloed die een verandering in den diameter der buizen met

zwavel op het oj)treden van twee lagen uitoefent. Dat wij hier niet

met een metastabiel ontmenggebied te doen hebben, bleek, in

tegenstelling met Kruyt, ook daaruit, dat bij aanwezigheid van NH3,

een posiliexen katalysator dus, die schijnontmenging nog beter optrad,

niettegenstaande wij nu de evenwichtslijn tennaastenbij s'olgen. Waar
bovendien Kiuyt meende, dat er een constante driefasentemperatuur

Sm met twee vloeistotlagen bij 111° bestond (snijpunt van de stoUijn

van Sm met het ontmenggebied, punt d uit fig. 4), bleek ook dit niet

juist, waar, entende met monokline zwavel, stoltemperaturen van 108°

en 109° werden waargenomen en uitgaande van zuiver >Sy. zelfs 106°.

') Geheel juist is liel niet, wegens de steeds voortgaande omzetting Sa. '~^ kristal-

lijne .S', tengevolge waarvan bij afname van liet volume n^ig wel een kleme omzet-

ting van Sjih —^ Sm kan plaats grijpen. Ter vereenvoudiging van de discussie

y.ien wij bier echter van af.

~) Ook Geknez geeft te liooge waarden aan (97.6°—98.4°). Waar Gernez ecbter

alleen Siih—^SM en niet Sm —^ Slik waarnam, kunnen daardoor reeds zijn

getallen Ie boog zijn, zoodal zij niet veel bewijzen.
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Als laalsit' |iiil)li(.';Ui': vermelii ik iioi»- (\c voordrarlit \aii KurvT,

waai'in vi-ijwel hetzelfde medegedeeld woi-dl als in liet ('Iiciu. Woeklil.

1)47, 1911), beljaKe dat tevens (igiiur 3 \()uik<»iiit 'j. Hierin zien wij

dat Khlyt nu aanneemt, dat C {T-^ \an -S',, vrije zwavel) bij 94.8°

Fig. 3.

lio't, GH bij 95.6° (unaire temp. eigenlijk 95.°45 . Op welke wijze

deze experimenten verricht zijn wordt echter niet medegedeeld. Deze

proeven moeten fout zijn of verkeerd zijn geïnterpreteerd, want het is

een feit, dat toe\ oegen van >',, het overgangspunt verlaagt. Het hoogste

punt, dat Kruyt voor het metastabiel evenwicht Sr ^ Sm aangeeft

is 96°. Hierboven zou Sr bij het overgaan in Sm dus beginnen te

smelten. Deze opgave is wel opmerkelijk, waimeer men leest, dat

Kruyt in het Chem. Weekbl. 648, (1911) zelf zegt, dat alle waarden

voor de 7'-^ bij verandering van Sy. gehalte Ia</er liggen dan 95.6'.

Ik zou hier willen vragen, hoe die temperatuur van 96° dan werd

gevonden? Ook de liooge waarden (97.6 en 97°) door Gernez en

Reicher bepaald, vinden in de figuur van Krüy't geen plaats.

Het is dus zonder eenigen twijfel foutief CG naar liooger tempe-

M Kruyt teekent de Sy. rechts in de figuur. De reden dat ik .Sy. steeds Hnks

zet, is, dat ik niet wilde afwijken van de gewoonte de laagstsmeltende stof,

dus vermoedelijk Sy, links te plaatsen.

28

Verslagen der Afdeeling Natiiurk. Dl. XXI. A». 1912/13,
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ratiiur te laten loopen ; deze lijn daalt! Teekenen wij echter CG
dalende, dan verkrijgen wij een tigtinr, die identiek is met een door

Prof. Smits (Kon. Ac. 231, 1911) reeds vroeger gegeven figuur, hier

weergegeven als fig. 4. Deze identiteit wordt volkomen, als wij het

daarin geteekende ontmenggebied (dat zooals toen reeds in een noot

Aermeld ^^•as, weggedacht moest worden, daar geen enkel experi-

menteel feit op zijn bestaan wijst) weglaten. Zoo verkrijgen wij fig. 5.

Wat Kruyt ({\g. 3) CG noemt, is in fig. 4 en 5 op. enz.

Fig. 4,

Het afleiden \an het o\ergangspunt van de zwavel, met behulp van
de evenwiclitslijnen voor de vaste stof, is dus niet van Kruyt afkomstig.

Kruyt teekent geen ontmenggebied, verklaart echter, dat hij

eenvoudigheidshalve het n-aarscliijnlijke optreden van het ontmenggebied

buiten beschouwing laat. Juister ware het geweest te vermelden, dat

niets voor zijn bestaan pleit en het daaivm icas weggelaten, lu vevhand
hiermede wil ik nog het volgende opmerken. Verlengen wij de lijnen

AD en BE, zooals Kruyt ze aangeeft. (Zf. phys. Chem. 64, 513; dan
snijden zij eikaar ongeveer bij 106°,. dus ver boven 96°. GHI zou
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X

Fig. 5.

dan dus liggen bij 106°, wat niet kan. Neemt men nu tot redding een

ontmenggebied aan (zie daar^'ool• tig. X\ dan treedt dit bezwaar

natuurlijk niet op, maar dit alleen motiveert de aanname van een

ontmenggebied niet, vooral waimeer men bedenkt, dat de voor-

stellingswijze niet juist is.

De zaak laat zich dan ook gemakkelijk verklaren, wanneer men,

zooals de theorie ^'an Prof. Smits vereischt, niet slechts twee zwavel-

soorten ,S'; en S.,. aanneemt, maar (minstens) drie soorten molekulen,

die wij gemakshalve door S.j., Sm en Sm willen aanduiden. Omdat

er een o\ergangspunt -SV ^ Sri, bestaat, moeten Avij nl. ook een

pseudobinair stelsel Sm—Sm aannemen. Het geheele »S'-diagram

wordt dan ternair, waarvoor reeds eerder een schematische figuur

werd aangegeven (Kon. Ac. 234, 1911). Prof. Smits heeft thans de

vroegere ternaire tiguur gewijzigd door het ontmeusgebied weg te

laten en rekening te houden met de derde gekristalliseerde modilicatie

de sou/re nacré^). Deze teekening is in tig. 6 weergegeven. Het

bovenbedoeld bezwaar treedt hierbij in het geheel niet op. De lijnen

AD en BE uit lig. 3 zijn lijnen, die in de ternaire figuur loopen

over de vlakjes I^S^LS en l^S^L^S^'- en zijn dus ruimtekrommen, die

veel van de rechte kunnen afwijken. Xeemt men aau, dat het even-

wicht Sm ^ Sm zieh oneindig snel instelt, dan ontstaat uit de pseudo

ternaire figuur ongeveer de pseudo-binaire fig. 5, waarbij de zooeven

genoemde ruimte krommen een ingewikkelde projectie hebben onder-

^) Zie dit verslag.

28*
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Fig. 6.

gaan, waardoor een kruising in een .y?z?)V/m^ kan oxergaan, zoodat dus

de bovengenoemde snijding bij 106° niets behoeft te beteekenen.

Zoo is het dan ooiv onjuist om, zooals Krlyt en Smith c.s.

doen, aan te nemen, dat men uit de unaire stoltemperatunr van de

Spjt kan aüeiden, met behulp van de evenwichtslijn, het gehalte aan

>S',/, daar bij de projectie de ligging der lijnen ten opzichte van elkaar

totaal verandert. Evenzoo is hel niet geoorloofd om, zooals Kruyt
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doet, eerst van de rlioiuhisehe inodilk'iitie het sniell[)iiiit te licpiilcii

en daarna de samenstelling vast te stellen met behulp van liet snieltpiiiit

als de stof monoklien is geworden, daar immers AI) en />*A' nici in

één vlak behoeven te liggen. Kkuyts proeven over de smeltlijn \an

de rliombische zwavel toonen dat trouwens duidelijk aan.

Kruyt heeft namelijk niet BE bepaald, maftr BE', d.w.z. de Ixujin-

smelttemperaturen\'. De lijn BE is door S.mith bepaald en ligt dan ook

iets hooger. Nu laat Kruyt de zwavel monoklien worden en bepaalt

dan weder het beginsmeltpunt, maar volgens zijn figuur is dat totaal

onmogelijk, waar wij zien, dat BE' l)ijna geheel tussehen AD' (r en

AD'/ iidigt, zoodat wij dus van punten van BE' uitgaande, in het

gebied monokliene zwavel- vloeistof komen, waardoor de stof dus gedeel-

telijk gesmolten moet wezen en er dus geen beginsmeltpunt moet

waar te nemen zijn.

Dit is een gevolg van de onjuiste aanname, dat CG stijgt, waardoor

AG steeds bijna geheel links van BA komt te liggen. Teekent men

CG dalend, (verlaging \an het overgangspunt), waarbij wij weer

fig. 5 krijgen, dan treedt ook dit bezwaar niet op.

Resumeerende kom ik derhalve tot de volgende, van Kruyt afwij-

kende conclusie :

1ste De modificaties, welke door Kruyt in de oudere fig. 5 van

Prof. Smits (Kon. Ac. 231, 1911) zijn aangebracht, zijn onjuist.

2de. Door toevoeging van Sy. daalt de overgangstemperatuur

3de. De fig. 3 (van Kruyt afkomstig), is niet in overeenstemming

met de waargenomen verschijnselen (zie ook ad 7). Zelfs Kruyts

eigen experimenten zijn hiermede in strijd.

4de. Door Kruyt is niet de lijn BE uit fig. 3, maar de lijn BE'
bepaald.

5de. Het stelsel zwavel is niet pseudobinair, maar minstens pseu-

doternair.

6de. Tengevolge hiervan is de ware richting van de lijnen uit fig.

3, 4 en 5 een andere, dan Kruyt aanneemt. (3ok de beteekenis \'an

de snijpunten der door Kruyt geteekende lijnen is een andere, dan

deze hieraan toekent.

7de. Er bestaan geen gronden voor de aanname van een ontmeng-

gebied.

Amsterdam, September 1912.

Anorg. Chem. Labor. der Universiteit.

') Zoo zegt hij in zijn dissertatie, blz 48, van een mengsel, dat het bij 112°,4

juist even begon te smelten en neemt dan die temp. als smelltemperatuur aan.
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Scheikunde. — De Heer Holleman biedt ceiie mededeeling aan

van den Heer A. Smits: ,, Uitbreiding van de theorie der allo-

tropie. Monotropie en enantiotropie bij vloeidojf'en"

.

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

1. De hierboven bedoelde nitbreiding heeft betrekking op het

geval, dat het psendobinaire stelsel het verschijnsel van ontmenging

in den vloeistoftoestand vertoont.

Laat de $,.i'-lijn bij zoodanige temperatnnr

en druk, dat het ontniengings\erschijnsel

optreedt, door fig. 1 seheraatisch zijn aan-

gegeven, dan valt er in de eerste plaats op

te merken, dat /, en 4 de koëxisteerende

vloeistof] )hasen van het psendobinaire stelsel

zijn, terwijl bovendien twee mininiurapunten

Zj en Tv, bestaan, die de vloeistofphasen

aangeven, welke zich kunnen vormen, wan-

neer het systeem zich in innerlijk evenwicht

stelt, en zich dus imair gedraagt.

De twee vloeistofphasen zijn niet meng-

baar, en wanneer men hen met elkaar in

kontakt brengt zal de metastabiele vloeistof

il in de stabiele vloeistofphase L^ overgaan, zoodat deze manipulatie

op het enten van de metastabiele \'loeistof neerkomt. Zooals de fig. i

laat zien ligt het metastabiele unaire vloeistofpunt L^ binnen, en het

stabiele unaire vloeistofpunt L^ buiten het ontmenggbied, en nu is

het van belang na te gaan wat er gebeurt,

wanneer wij naar zoodanige temperatuur

gaan, dat in het psendobinaire stelsel het

kritisch mengverschijnsel optreedt. De koëxi-

steerende phasen /^ en /, zijn elkaar steeds

meer genaderd en in het kritisch meng punt

saamgevallen, en de ?,.c-lijn is daarbij over-

gegaan in een kromme met slechts één mini-

mum, zooals fig. 2 laat zien.

Het is nu echter voor ons doel van belang

rekening te houden met de wijze waarop

de ?,.i'-lijn \an de gedaante lig. 1 overgegaan

is in den vorm fig. 2.

Het is bekend, dat vó('»r de i)unten /, en K_

Fis. 1 X.

Fig. ^2 X.

samenvallen, het maximum JJ verdwijnt, doordat dit punt samenvalt



410

met hel iiiiiiiiuiiin L^ op welk iiKjineiit

een biiigpiint met liori/oiilale raaUlijii ont-

staat. Op dit niomeiH houdt de luoKelijk-

lieid van het bestaan van een nietastaltiele

unaire vloeistof op, zoodat deze toestand

reeds onmogelijk is geworden, v('»('»rdat

in liet pseudostelsel liet kritisch meng-

pnnt is bereikt. Deze overweging is nu

reeds voldoende om in een Tx- tiguur

de ligging \an de vloeisttlijnen in het

uiiuii-e stelsel ten opzichte van die in het

pseudobinaire aan te geven. Nemen wij

aan, dat het pseudostelsel, evenals het

systeem nicotine-iuater, een boven en beneden

kritisch mengpunl vertoont, dan ontstaat

tig. 3.

Fig. 3 X. De gesloten lijn VF^ geeft de koë.vistee-

rende vloeistofphasen in het pseudobinaire stelsel aan. Buiten het gebied,

door deze kontinue kromme ingesloten, loopt de lijn
^-/('i

waarop de stabiele

innerlijke \ loeistofevenwichten gelegen zijn, en binnen dat gebied liggen

op de lijti k\ l\ Je' de metastabiele innerlijke vloeistofevenwichten. ^)

Deze lijn gaat iti de punten Jc\ en /(' kontinu over in de meetkundige

plaats van de maximumpunten M der C-.?'-lijnen, en daar in deze punten

—- r= O is, evenals bij de stabiele en metastabiele unaire even-
oxj P,T

wichten, maar ^— <^0, kunnen wij de meetkundige plaats van
\Ox'Jpj

de maximumpunten M de lijn der labiele innerlijke evenwichten

noemen.

De theorie der (d/otro/jie schrijft de verschijnselen \an monoiropie

en' enanüotroqie toe aan het voorkomen van verschillende molecuul-

soorten van eenzelfde stof en zegt, dat, wanneer van een stof twee

of meer vaste toestanden bestaan, de verschillen in eigenschappen

hun grond \inden in de ligging van het innerlijke evenwicht, welke

in den eenen \asten toestand een andere zal wezen als in den anderen.

Nu hebben wij zooeven gezien, dat, wanneer een stof in twee ver-

schillende vloeistoftoestanden voorkomt, dit verschijnsel door de theorie

der allotropie eveneens aan het bestaan \an twee verschillende

innerlijke evenwichten tusschen verschillende molecuulsoorten van

dezelfde stof moet worden toegeschreven.

^) De lijnen der innerlijke vloeistofevenwichten hebben Lier een zeer bijzondere

gedaante, welkedoor het unlniengverschijusel wordt beïnvloed. Later kom ik hierop terug.
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Een essentieel verschil tiissclien het optreden van vei'sehillende

vaste en verschillende vloeibare phasen van eenzelfde stof bestaat

dan ook volgens deze nieuwe opvatting niet, en daar wij in het hier

besproken geval te doen hebben niet twee vloeistofphasen, waai-van

de eene ten opzichte van de andere altijd stabiel is, kunnen wij

hier spreken van het x-erschijnsel van moiwtrople bij een vloeistof.

Nu is het van belang na te gaan, wat zich voor moet doen, wanneer

het ontmenggebied met een der smeltlijnen van het psendobinair

stelsel in kontakt komt.

Vooraf wil ik echter opmerken, dat de Heer Schoevers ^), die zich

onder leiding van Bakhuis Roozeboom met hetzelfde probleem heeft

bezig gehoudeii. Hij schonk echter de ?-.r-lijnen geen aandacht en

teekende op goed geluk af alleen de lijn voor het stabiele unaire

vloeistofevenwicht, zooals Fig. 4 laat zien.

Fig. 4 X. Fig 5 X.

Onderstellen wij, dat het ontmenggebied met de smeltlijn van den

hoogst smeltenden kom])onent in kontakt komt, dan krijgen wij de

X, .r-figuur 5.

Hierbij valt op te merken, dat het thans van belang is de konti-

nuïteit aan te ge\en (usschen de twee stukken ed en eb van de

onderbroken smeltlijn van den pseudokomponent B, en evenzoo de

^) Dissertatie.
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daarmede verband lioudonde koiitiiinïleit tusst-lK'ii de iiieiigki-iskU-

lijnen ef en mf. Nii is het de vraag, waar de vloeistollijiien van liet

unaire stelsel die van het psendobinaire zullen ontmoeten. In de

eerste plaats zien wij dan. dat <le stabiele unaire vloeistotlijn de

smeltlijn van het pseudostelsel in L ontmoet, zoodat daar, indien

althans vertragingsversehijnselen uitblijven, een totale stolling zal

optreden.

De vaste toestanden, die beneden deze temperatuur in iiinerlijk

evenwicht verkeeren en dus eveneens tot het unaire stelsel behooren

zijn op de lijn SS^ gelegen. Verder valt oj) te merken, dat een van

de twee metastabiele gedeelten van de smeltlijn van den pseudo-

komponent B, de metastabiele vloeistoflijn van het unaire stelsel in

L' snijdt.

Bij de temperatuur van dit snijpunt moet ook een snijding plaats

grijpen van de metastabiele verlengden van de mengkristallijn m/' en

van de lijn voor het vaste innerlijke evenwicht S^S, welke snijding

met het punt S' is aangeduid.

Hieruit volgt nu, dat, wanneer de metastabiele unaire vloeistoi

wordt afgekoeld en geen vertragingen optreden bij L' totale stolling

tot de metastabiele unaire \aste phase S' zal intreden, die echter

bij S stabiel wordt. Het bijzondere hierbij is dus dit, dat het meta-

stabiele stolpunt hooger ligt dan het stabiele, en dat komt, omdat wij

hier niet met monotropie in den vasten toestand, doch met monotropie

in den vloeistot'toestand te doen hebben, waardoor wij het tegenover-

gestelde krijgen van hetgeen wij gewend zijn, zooals dan ook onmiddellijk

duidelijk wordt, wanneer men de P, ^'-fig. teeken t. Onze T, A'-lig. 5 laat

echter nog meer zien; daaruit blijkt n.1., dat, waanneer het meta-

stabiele deel van het ontmenggebied zich \er genoeg onder het

eutecticum van het pseudostelsel uitstrekt, de metastabiele unaire

vloeistotlijn ook nog gesneden kan worden door het metastabiel

verlengde van de smeltlijn san den pseudokomponent A, zoodat ook

de mogelijkheid bestaat, dat in L" totale stolling van de metastabiele

unaire vloeistof tot de metastabiele unaire vaste stof *S"' intreedt, welke

vaste phase dan bij lagere temperaturen de lijn *S"/Si" zal volgen.

Een van de merkwaardigheden van dit geval bestaat dus hierin, dat

de metastabiele unaire vloeistof twee metastabiele stoli)unten bezit

en dat, wanneer deze vloeistof niet in de stabiele omslaat, zij, indien

boven zekere temperatuur verhit, bij daaropvolgende afkoeling, stollen

kan tot een vaste stof, die eerst metastabiel maar bij lagere temperatuur

stabiel is. Wordt niet zoo hoog verhir, dan stolt de metastabiele

unaire vloeistof tot een. andere vaste stof, die metastabiel blijft, wanneer

althans geen overgangsevenwicht in den vasten toestand optreedt.
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Xii diejit ei- echter op gewezen te worden, dat de twee genoemde

slolpnnten van de metastabiele nnaire \'loeistof niet behoeven te

bestaan. Het lioogste stolpnnt kan ontbreken, doordat het gedeeltelijk

metastabiele, gedeeltelijk labiele tnsschenstnk van de smeltlijn van

den psendokomponent B, de metastabiele nnaire vloeistoflijn niet meer

snijdt, maar om deze kromme heen loopt, en het laagste stolj)unt kan

ontbreken, wanneer dezelfde kromme geheel boven het metastabiel

verlengde van de smeltlijn van den psendokomponent A gelegen is.

Wanneer men zich de vraag stelt, op welke wijze in geval van

vlooistof-monotropie, de metastabiele phase nit de stabiele te verkrijgen

zon zijn, komt men tot de conclnsie, dat dit zal moeten geschieden

door snelle condensatie van den damj), die in samenstelling dichter

bij de metastabiele, dan bij de stabiele vloeistof gelegen is.

Of er reeds stoffen gevonden zijn, die tot het hierboven besehre\ en

type behooren, is nog niet met zekerheid te zeggen, hoewel in de

literatuur opgaven te vinden zijn, die dit wel eenigszins doen

vermoeden.

Zooals bekend is, heeft men langen tijd gelooft, dat liet pseudo-

stelsel van de zwaAel een ontmenggebied moest bezitten, omdat men

meende, dat eenige bij het onderzoek waargenomen A-erschijnselen

daar ontwijfelbare indicaties voor leverden. Deze meening werd het

eerst door Bakhuis Roozkboom uitgesproken en door Kkuyt, ook op grond

\an eigen waarnemingen, verdedigd^). Terwijl reeds door Saiith c.s. ')

waarschijnlijk was gemaakt, dat de schijnontmenging aan temperatuur

verschil moest Avorden toegeschreven, is het vorige jaar door mij in

samenwerking met Dr. de Leeuw ') met volkomen zekerheid vast-

gesteld kunnen worden, dat het genoemde verschijnsel niets met een

ontmeng\'erschijnsel te maken heeft, en indei-daad aan een temperatuur-

verschil moet worden toegeschreven, dat bij gebruik van buizen

boven zekeren inwendigen diameter tot een schijnontmenging aan-

leiding geeft.

Buitendien bleek dat het stolpnnt van bij hoogere temperaturen

gefixeerde toestanden van de zwavel de oude opvatting geen steun

konden geven, zoodut thans geen enkel betrouwbaar experimenteel

gegeven bekend is, dat het bestaan \an een ontmenggebied in het

pseudostelsel waarschijnlijk maakt.

Dat de gedaante van de lijn voor het stabiele unaire vloeistof-

evenwicht overeenkomt met die van de lijn kL in Fig. 5 is natuur-

lijk niet van de minste beteekenis, want ook zonder dat het pseudo-

1) Z. f. phys. Ghem. 64, 513 (1908).

-; , , , ,57, 685 (1907).

3) Vcrsl. Kon. Akad. v. Wet. 30 SepL 1911, 400.
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stelsel ecu oiiliueii^gebied in deii \ loeistortoe.staiul bc/.i(, kaïi genoemde
lijn een dergelijke gedaante hebben. Buitendien echter is het stelsel

zwavel, zooals ik reeds mededeelde stellig op zijn minst pseudo-

ternair, welke opvatting met de resultaten \an het onderzoek van

RoTFAJ ANZ ^) en Aten ^) in overeenstemming is. In een meer inge-

wikkeld ge\al, waar een evenwielitslijn de resultante is van drie of

meer evenwichtslijnen zal natuurlijk uiterst gemakkelijk een even-

wiehtslijn met een duidelijk uitgesproken buigpunt kunnen ontstaan,

zooals trouwens bij de aldehyden ^) het geval is.

T

X
Fisr. 6. Fie. 7.

1) Z. f. phys. Ghem. 62, 609 (1908).
-) Zie dit Verslag bladz. 396.

8) Z. r. pliys. Chem. 77, 269 (1911).
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2. Oiidei-sielleii wij iii de tweede plaats, dat de ?-,/;-lijii van lig. 1

boven de temperatuur van het driephasenevenwicht 'S5 + L^ -f />,

zoodanig verandert, dat liet niinimumpiint L, honger komt te liggen

dan Xi, zoodat een verwisseling der stabiliteit optreedt. Onder deze

omstandigheden krijgt men dalgene, wat ik vroeger voor de vaste

phase heb besproken. Op het oogenblik, dat de minimumpunten

elkaar voorbij streven zal, indien geen \ertraging optreedt, de nnaire

vloeistofphase plotseling overgaan in een van andere samenstelling.

In dit geval hebben wij dus enantrotropie bij een vloeistof of een

vloeistof met een overgangspunt.

De {T^j^p-Qg. van liet pseudobinaire en nnaire stelsel zal dan bij

w^eglating van de evenwichten met vaste stof den vorm kunnen be-

zitten die in Fig. 6 is aangegeven.

Wij zien hieruit, dat de beide stabiele nnaire vloeistoflijnen kL^

en LJ,\ door een gedeeltelijk metastabiel, gedeeltelijk labiel tusschen-

stuk continu met elkaar zijn \erl)onden, en dat het evenwicht tusschen

de twee phasen L^ en L. volgens de theorie der allotropie \olkomen

te vergelijken is mei het e\enwicht tusschen twee vaste phasen bij

de overgangstemperatuur.
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Gaan wij nu na wat geheurcn kan, waimcer hel on(tnonggel)iefl

in het pseudostelsel in IvOJilakt komt niet een der snielliijnen, dan
kunnen wij verschillende gevallen onderscheiden. Sgugkvers geeft in

zijn dissertatie de volgende tiguiir 7, er aan toevoegend, dat, wanneer
de phase .v zich bij warmte-onttrekking geheel in // heeft omgezet,

bij lagere temperaturen de gewone verschijnselen optreden.

Onder gewone verschijnselen verstaat Schokvers het afzetten \an

een van de twéé komponenten in zuiveren toestand. De theorie der

allotropie zegt echter, dat zicli uit de vloeistof waarin innei-lijk exen-

wicht heerscht, een vaste stof zal afzetten, die eveneens in innerlijk

evenwicht verkeert, zoodat deze vaste phase de beide pseudokom-

ponenten zal bevatten. Brengen wij dit in teekening, dan kunnen

wij o. a. tig. 8 krijgen, die zonder \erdere uitlegging onmiddellijk

duidelijk is. Wel dient hier echter nog opgemerkt te worden, dat

het ook mogelijk is, dat de lijn voor het innerlijke vloeistofeven-

wicht L^LL'L" niet het stabiele deel van de smeltlijn van den

pseudokoniponent B, inaar dat van den pseudokomponent .4 snijdt.

Buitendien is het mogelijk, dat van hoogere temperaturen komende,

de lijn voor het innerlijke vloeistofevenwicht het ontmenggebied niet

/^

"• ^ _ ^

—

y
X

Fia-. 9.
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aan den rechter kant, maar aan den linker kant het eerst ontmoet,

in welk geval fig. 9 een der mogelijke liggingen aangeeft. Het ont-

menggebied ligt hier te hoog, om het tweede, laagste metastabiele

nnaire stolpnnt te geven.

Al deze VV^-fignren laten zich door middel van de s-.i'-lijnen streng

afleideJi, hetgeen hier echter met het oog op 'de beperkte ruimte

achterwege is gelaten.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat het verschijnsel van enantro-

tropie bij vloeistoffen tot heden nog nooit is waargenomen, maar dat

aan de mogelijkheid \an het voorkomen daar\-an, niet kan worden

getwijfeld.

Amsterdam, 20 Sept. 1912. Anorg. chem. Jahorat. cl. Univers.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt namens den Heer A. Smits

een niededeeling aan: „De toepassing van de theorie der allo-

tronie op het stelsel ziimveV' . II.

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

In een vorige niededeeling ^) wees ik er reeds op, dat de theorie

der allotropie eischt, dat het stelsel zwavel op zijn minst pseudo-

ternair opge^•at moet worden.

Bij die gelegenheid werd door mij een 7',.^"-figuur ontworpen, die,

zooals toen reeds werd medegedeeld, nog een xereenvoudiging moest

ondergaan door het ontmenggebied te laten vervallen *,. Maar ook

nog in ander opzicht moest de gegeven tiguur gewijzigd worden,

want in dien tusschentijd hadden Smith en Carson ') de smeltlijn

van een derde gekristalliseerde modificatie van de zwa\'el bepaald,

de zoogenaamde sou/re nacrr (parelmoerachtige zwavel) welke door

Gernez *) was ontdekt.

Om de voorstelling voorloopig zoo eenvoudig mogelijk te houden, is de

wijziging, die noodzakelijk was om dezen derden gekristalliseerden toe-

stand van zwavel in onze tiguur op te nemen, aangebracht door in

het pseudobinaire stelsel Sr— 'S'jy') boven het eutecticum een dis-

continuïteit in de monokline mengkristallen aan te nemen, waar-

door de lijn voor het innerlijke vloeistofevenwicht in het vlak voor

dit pseudobinaire stelsel bij 4 de stabiele smeltlijn van de eene soort

monokline mengkristallen en in /„ den metastabielen tak van de smeltlijn

1) Verslag Kon. Akad v. Wet. 30 Sept, 1911, 231.

-)
r, ,„,,,,, 400.

«) Zeitschr. f. phys. Chem. 77, 661 (1912).

*) Journ. de phys. 3, 76 (1884).

'"') Met Sr , Sn, S'j worden hier de pseudokomponenten bedoeld.
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\an (Ie andere soort nionokline inenokrishiHen onlmoet, terwijl die-
zelfde evenwiehtsliju ii. l, het .netaslal.ide .leel va., do s.neldi'jn va.,
de rhombische me.igkristalle.i .snij.ll. Heeft ...e.i dit ee..i.,aal 'in l.et
vlak voor Sr+ Sm vooropgesteld, dan vindt .nen de te,-nai,-e T v-
ligunr op dezelfde wijze, als i.i ,nijn ee.-ste n.ededeeli.ig over dit
onderwe.-p werd uiteengezet, indien men nl. verder daarmede reke-
ning houdt, dat het ove.-gangspunt door den derden ko.npone.it wordt

// / //:
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serlaaf^d, lietgeen voljrt uit de |)roeNeii, die Dr. dk Lkf.uw op mijn

verzoek vei-riclitte M-

In deze 7\,r-figuur, stellen L en S de koëxisteerende phaseii bij

liet unaire stolpunt van de monokline zwavel voor, en evenzoo geveii

de punten L" en S" de koëxisteerende phasen aan bij het unaire

stolpunt van de monokline soiifre nacrc, terwijl L' en S' betrekking

hebben op het unaire stolpunt van de rhombische zwavel en S, en

S., op de koëxisteerende vaste phasen bij het unaire overgangspunt.

Ten slotte wil ik er met nadruk op wijzen, dat het zéér goed

mogelijk is, dat de werkelijke 7',.r-figuur van het stelsel zwavel in

zéér vele oi)zic-hten van de hier gegeven voorstelling afwijkt. Het

stelsel zwavel kan zéér goed pseudoquaternair of nog samengestelder

zijn, buitendien is het zéér goed mogelijk, ja zelfb waarschijnlijk, dat in

de pseudobinaire stelsels geen euteetica optreden enz., maar hoe

vreemd dit ook klinken moge, dit is op het oogenblik geheel van

ondergeschikt belang!

Voorloopig kon het eenige doel slechts dit wezen een middel te

vinden, om de grondgedachte tot uiting te brengen, dat men hier te

doen heeft met een stelsel, dat uit méér dan twee molecuulsoorten is op-

gebouwd, en waarvan niet alleen de unaire damp- en vloeistofphase,

maai" ook de unaire vaste phasen toestanden zijn, waarin deze ver-

schillende molecuulsoorten met elkaar in evenwicht verkeeren. Van

deze grondvoorstelling uitgaande is de hier gegeven figuur ontstaan,

die \oorloopig vermoedelijk in staat zal blijken te zijn de waargenomen

verschijnselen bevredigend te \'erklaren.

Amsterdam, 25 Sept. 1912. Anorg. chem. lab. d. Universiteit.

Scheikunde. — De Heer Holleman Inedt namens den Heer

A. Smits eene mededeeling aan over : ,,Het inverse optreden

van vaste phasen in het stelsel ijzer-koolstof."

(Mede aangeboden door den Heer J. D. v. d. Waals).

Naar aanleiding van een onderzoek van Ruff ^) omtrent de vol-

tooiing van de T.x-figuur van het stelsel ijzer-koolstof ben ik eenigen

tijd geleden tot de conclusie gekomen, dat in dit sidsel vermoede-

lijk stabiele carbiden optreden. ') Kort daarna vej-scheen een referaat

van een, in het Russisch gesteld, voorloopig onderzoek van Wittorf ^),

1) Zie dit Verslag p. 408.

2) Metallurgie 458, 497 (1911).

•') Z. f. Elektr. Chem. 18, 362 (1912).

*) Russ. phy.«. cliem Ges. 43, 1018 (1011). Compl. rend 1912, 1091.
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dat dit vermoeden schetMi te bevestigen. Wanneer nu, iietgeen mij

zeer waarschijnlijk voorkomt, de resultaten van Wittohf juist zijn,

dan heeft men, zooals ik reeds vroeger aantoonde, in hel stelsel

ijzer-koolstof met een eigenaardigheid te doen, die men tot heden

slechts bij het systeem ceriumsulfaat-water heeft meenen te consta-

teeren. Deze eigenaardigheid bestaat in het inverse optreden van

vaste phasen. Een der j)hasen, die in het systeem ijzer-koolstof

invers optreedt, is grafiet. Grafiet is de tweede komponent en wan-

neer alles gewoon toeging, zou de opeenvolging der vaste phasen,

die met de verzadigde vaste of vloeibare oplossingen koëxisteeren een

zoodanige zijn, dat het koolstofgehalte in ééne richting voortdurend

toenam. Beginnen wij bij de gewone temperatunr, dan vinden wij

hiei' echter dit, dat eerst grafiet, en vervolgens carbiden ontstaan,

welke laatste echter tenslotte weer voor grafiet plaats zullen moeten

maken.

Nu zou uit de voorloopige onderzoekingen van VVittokf volgen,

wanneer n.1. de door hem onderzochte evenwichten stabiel zijn, dat

zich in het systeem ijzer-koolstof tweemaal zulk een in\erse afzetting-

voordoet, want hij vond bij teraperatunrverhooging deze opeenvolging.

C-Fe, C—Fe C—Fe3 C—Fe, Cf
waaruit blijkt, dat niet alleen op C, maar ook op Fe C een vaste

phase volgt met grooter ijzergehalte.

Dit verschijnsel van inverse optreding van vaste phasen is ons

nog zoo vreemd, dat het wenschelijk is er theoretisch wat dieper op

in te gaan.

Om het eigenaardige goed te doen inzien, zal ik het verschijnsel

bespreken aan de hand van hetzelfde voorbeeld, waarvan ik mij in

het Zeitschr. f. Elektrochemie bediende. Ik zal dus een oogenblik

aannemen, dat de opeenvolging der vaste phasen, die met verzadigde

vloeibare oplossingen koëxisteeren bij temperatuurxerhooging, deze is;

C _ FeC — FeC, — C.

Stel nu, dat de ligging van de met deze vaste phasen korrespon

P

...^^^

T '

Fig. 1.

29
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A^. 1912/13.
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deei-ende driepliasenlijiien, voor S + L -f- G, is zooals in Fig. 1 is

aangegeven,

dan kunnen wij de ligging van de andere driephasenlijnen het ge-

makkelijkst vinden, wanneer wij de twee driephasenlijnen bc en de

dooi' het snijpunt e inetastal)iel doortrekken, totdat wij het raetasta-

biele tusschenstuk van de driephasenlijn voor C -f L -[- Gr in ^ resp.

ƒ ontmoeten.

Beschouwen wij dan voorloopig alleen de twee driephasenlijnen

Fig. 2.

voor C + L f G en FeC + L + G, welke in Fig. 2 nog eens afzon-

derlijk zijn geteekend, dan valt er op te merken, dat b en g twee

kwadrupelpunten zijn, waar damp, vloeistof, grafiet en het earbied

FeC met elkaar koëxisteeren. Toeli is er verschil tusschen deze twee

kwadrupelpunten en het meest essentieele is wel dit, dat, terwijl in

het eerste kwadrupelpunt b bij warmtetoevoer grafiet zich met de

damp- en de vloeistofphase omzet in FeC, in het tweede kwadrupel-

punt juist het omgekeerde plaats heeft.

Deed het hier onderstelde geval zich nu inderdaad voor, dan zou-

den wij dit op de volgende wijze kunnen verklaren. Het eenvoudigst

is dat wij aannemen, dat langs de driephasenlijn voor C + L + G
de koncentratie van FeC in de damp- en in de vloeistofphase van

a naar b voortdurend toeneemt omdat de koolstofconcentratie ver

groot, en omdat wij buitendien v^aarschijnlijk te doen hebben met

het volgende endotherme proces:

C + Fe :;^ FeC — a cal.

In het kwadrupelpunt b zijn de vloeistof en dampphasen, tenge-

volge van de verschuiving van bovengenoemd evenwicht naar rechts

juist verzadigd geworden aan FeC en nog juist verzadigd aan grafiet.

Bij een oneindig kleine temperatuurverhooging worden beide phasen,

die nog steeds met grafiet in kon takt worden gedacht oververzadigd

aan FeC en onverzadigd aan grafiet, waaruit volgt, dat in het

kwadrupelpunt b bij toevoer van w^armte grafiet zal oplossen, en FeC
zich zal afzetten, totdat al het grafiet verdwenen is.

Het symbool \oor de omzetting, die in het kwadrupelpunt b bij

warmte toevoer plaats grijpt, is dus het volgende
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C 4" I' e -^ FeC in de liomogene gas-

f I en vloeistofpliaseii (1)

C FeC
vast vast

Het is duidelijk, dal, wanneer in hot i<:\vadrn[)elpunt (/ liet omge-

keerde gebeiiit, de toestand in zooverre een andere geworden moet

zijn, cht de homogene gasvormige resp. vloeibare phase, die tevoreji

verzadigd aan FeC en onverzadigd aan C waren, in g weer ten

opzichte van beide vaste phasen verzadigil moeten zijn, en dat dus onein-

dig weinig boven de temperatuur van het kwadrnpelpunt g de gas-

\ormige en \loeibare phase, in kontakt met vast FeC, onverzadigd

ten opzichte van FeC en oververzadigd ten opzichte van grafiet zullen

worden, zoodat vast FeC oplost en grafiet neerslaat, totdat al het

carbied is verdwenen.

In het kwadrnpelpunt g krijgen wij dus voor de transformatie bij

warnitetoe\ oer het symbool

C -[- t'e •^— FeC in de homogene gas-

l I en vloeistofphasen ^2)

C FeC
vast vast

De hier aangegeven transformatie moet dus in de richting \'an de

pijltjes endotherm zijn.

Het is hier de plaats om op te merken, dat ter vereenvoudiging

is aangenomen, dat langs de driephasenlijn voor C -\- L -\- (} van

a naar b de vorming van FeC in de koëxisteerende gas- en vloei-

stofphase endotherm is. Nu weten wij echter alleen met zekerheid,

dat de totale transformatie (1) met warmteabsorptie gepaard gaat.

Wanneer nu bij het condensatie resp. stollingsproces van FeC uit de

koëxisteerende phasen méér warmte \'rij kwam, dan bij het ver-

dampings resp. smeltingsproces van grafiet wordt geabsorbeerd ^),

dan zou het proces in de homogene phasen stellig endotherm zijn,

maar in het tegenovergestelde geval zou de totale transformatie (1)

endotherm kunnen wezen, terwijl de reactie in de homogene gas- en

vloeistofphasen exothenn was. Maar in dit geval zou men zich dan

nog af moeten vragen, hoe het mogelijk is, dat de gas- en vloeistof-

phasen die op de driephasenlijnen tusschen de punten a en h onver-

zadigd waren aan FeC, bij h aan deze verbinding verzadigd zijn

geworden. Dit is gemakkelijk in te zien. Wij hebben hier n.1. twee

invloeden in het oog te houden, die het evenwicht kunnen verschuiven
;

in de eerste plaats de temperatuur en in de tweede plaats de concen-

tratie der reageerende bestanddeelen. Door verhooging van de

temperatuur zou bij afwezigheid \an grafiet het evenwicht in de

'^) De mcngwannten worden hier inbegrepeu gedacht.

29*
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liomoo-ene gas- en vloeistofpbasen naar links verschuiven, maar bij

aanwezigheid van grafiet kan juist liet omgekeerde plaats grijpen

wanneer n.1. de toename van de oplosbaarheid van grafiet, bij stijging

van de temperatuur, den invloed van de temperatuur op het homogene

evenwicht praedomineert.

Zoo mogen wij ook niet uit de omstandigheid dat de transformatie

(2), dia op het tweede kwadrupelpunt ƒ/ betrekking heeft, besluiten,

dat de omzetting in de homogene phase in de richting van het pijltje

endotherm verloopt.

Maken wij weer de onderstelling van zooeven n.1. deze, dat bij

het veidampings resp. smeltingsproces van FeC méér warmte wordt

geabsorbeerd dan bij het condensatie resp. stollingsproces van

grafiet vrij komt, zou de totale transformatiewarmte (2) endotherm

kunnen zijn, ook \vanneer het homogene proces in de richting van

het pijltje exotlienn was.

In het tegenovergestelde geval echter zou de reactie in de homo-

gene phasen, in de richting van het pijltje stellig endotherm zijn.

Wij komen dus zoodoende tot de conclusie, dat het hier onder-

stelde geval van inverse afzetting van vaste phasen mogelijk is,

wanneer tusschen de punten g en b de in de homogene phasen zich

afspelende omzetting

C -I- Fe -» Fe C

minder sterk endothern of exothern gewoorden is.

Nu is, zooals bekend, een verandering van het warmteeffect me+

de temperatuur een algemeen voorkomend verschijnsel, dat zijn grond

vindt in de omstandigheid, dat de specifieke warmte een tempera-

tuurlunctie is. Meerdere malen zijn sterke veranderingen der reactie-

warmte met de temperatuur waargenomen, zóó zelfs, dat een ora-

keering van het w i\Ym\Q-t.eeJcen plaats vond, waaruit dus volgt, dat

de mogelijkheid van het hier onderstelde geval zich op grond van

onze tegenwoordige kennis liet verwachten.

Thans zullen wij overgaan "tot de bespreking van de andere drie-

phasenlijnen, die eveneens van de twee kw^adrupelpunten h en g
uitgaan.

Yan het punt b gaat in de eerste plaats nog een driephasenlijn

voor C -f Fe C -f G uit. Om de richting van deze kromme te bepa-

len kunnen wij ons weer bedienen van de theorie der binaire meng-

sels van Van der Waals.

Geven wij grafiet met S^ en het carbied met S^ aan, dan volgt

uit genoemde theorie voor de driephasenlijn voor C + Fe O -[- G
deze betrekking
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Het is thans duidelijk, dat, wanneer bij temperatnnr-verliooging de

\'ormings\varinte van FeC in de gasphase kleiner negatief wordt, en

tenslotte door nul gaande een positieve waarde verkrijgt, de negatieve

waarde van W.c^^ voortdurend zal afnemen en die van U',.,^ zal toe-

nemen. Hieruit volgt, dat de teller, die aanvankelijk negatief is,

e\ eneens door nul zal giian en positief zal worden. Dit gebeurt vóór

dat het tweede kwadrupelpnnt // is bereikt, want in dit punt moet

de teller reeds positief zijn. Wij komen dus tot de conclusie, dat

dp
. ^, . ^,

T—^ voor de driephasenlijn .Sj -|- S^ -\- G bij b te beuinnen negatief
dT

is, vervolgens door nul gaat en in g een positieve waarde heeft

verkregen, zoodat genoemde driephasenlijn, die de twee kwadrupelpnn-

ten b en g met elkaar \erhindt, een minimum druk bezit, zooals

in iï^. 3 is aangeüeven.

P

Fig. 3.

De hier gegeven beschouwingen kunnen onmiddellijk op de vierde

driephasenlijn van genoemde twee kwadrupelpunten n.1. op die voor

Si -\- S^ -\- L worden toegepast. De vergelijking, die wij in dit

geval noodig hebben, is met vergelijking (1^ volkomen analoog, en wij

behoeven slechts de letter (/ door / te vei vangen om de juiste be-

trekking te krijgen, dus

dp

dl' ?i-%L Xs, —XI
(//)

De discussie van den teller is volkomen gelijk luidend met die

van zooeven, maar thans moet de noemer nader worden beschouwd.

Terwijl wij er van overtuigd waren, dat Vs^, 6" ^"% negatief

zijn, moeten wij omtrent de grootheden Vsj en Vs,i het volgende

opmerken. Naar aanleiding van de bekende volumetoename, die bij

de stolling van ijzer-koolslofmengsels optreedt, is het te verwachten,

dat deze eigenschaj) aan de aanwezigheid van den komponent kool-

stof is toe te schrijven, die zich vermoedelijk, evenals de stof water
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gedraagt. Tengevolge hiervan zal niet alleen koolstof, maar znllen

ook koolstolVerbindingen bij stolling een voluumtoenanie vertoonen,

vooral wanneer de verbinding betrekkelijk veel koolstof bevat, ter-

wijl \erbindingen met minder koolstof zich waarseliijnlijk als ijzer

zullen gedragen.

Nemen wij nii aan, dat Vsj en T^.,/ beide positief zijn, dan is

het mogelijk, dat de noemer van verg. (II) negatief is, en daar de

teller bij ö eveneens een negatieve waarde bezit, zal Tl — in

dit geval in b met een positieve waarde aan\'angen. In het tweede

kwadrupelpunt g is, zooals ik reeds aantoonde, de teller positief, en

zal tengevolge daarvan T
[

~-
]

negatief zijn

Hieruit volgt nu redeneevende op dezelfde wijze als zooe\en bij

bespreking van de driephasenlijn voor Si -|- S., -f- Gr, dat de drie-

phasenlijn voor S^ -|- S. -)- L een drukmaximiim zal bezitten, zooals

in fig. 4 schematisch is aangege^'en.

Fig. 4.

Wanneer daarentegen Vs^i positief en Vsj negatief is, dan heeft de

rdp \
noemer een positieve waarde, en zal tengevolge daarvan 2^

777.
\d-iJSiSiL

bij b negatief en bij g positief zijn, wïiardoor de P. 7-figuur wordt,

zooals in fig. 5 is geteekend.

Fis. ó.

Een melastabiel minimum kan hier niet optreden, omdat de drie-
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pbasenlijnen voor C + FeC + G en voor C + FeC -f- L door middel

van twee kammen op de hier aangegeven wijze kontinu in elkaar

overgaan '). Tenslotte kan er nog op gewezen worden, dat het mogelijk

is, dat in het laatste geval de noemer door nnl gaat, hetgeen een

kombinatie van de figuren 4 en 5 tengevolge zou hebben.

Passen wij nu de hier verkregen resultaten op ons oorspronkelijk

geval toe, dat in Fig. 1 is aangegeven, dan komen wij gemakkelijk

tot het juiste resultaat, wanneer wij de eene keer de driephasenlijn

voor FeOj+L-f G, en de andere keer die voor FeC-|-L-l-G weg denken.

Wij krijgen dan twee elkaar snijdende figuren, waaruit wij gemakkelijk

de stabiele even wichten van de metastabiele kunnen onderscheiden.

Fig. 6 geeft de 7^.7'-projectie voor het geval, dat wij twee maal

met het type fig. 4 te doen hebben.

P

^yrv^'

rrv:

T' 6

FIk. 6.

De tw^ee driephasen lijnen voor C -j- Fe C -f G en C -|- Fe C, -f Gr

snijden elkaar in A, waar dus een nieuw kwadrupelpunt ontstaat,

waarvan nog twee andere driephasenlijnen uitgaan n.1. h k voor

C + FeC + FeC, en hc voor FeC + FeC, + G. Het punt k is het

snijpunt van de driephasenlijn b m' g voor C -f- B"'eC -|- I-^ en van de

^) Zie mededeeling van Dr. Scheffer, dit Verslag.
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driephasenlijn fm/d voor C -f- FoC.^ -|- ^^ ^" ^^^'^^^ laalsle driepha-

senlijn, die van liet metastabielo kwadruppelpunt / uitgaat, wordt

dus bij k stabiel en loopt dan, na een maximum bereikt te hebben,

naar het k\vadrnpeli)unt d. Het i)iml k is dus eveneens een kwa-

drupelpunt, waar, behalve de twee ^enoeuide drie[)hasenlijnen nog

twee andere elkaar ontmoeten n.1. de di-iephasenlijn voor FeC +
FeC, 4- L en die voor C + ^^^ + FeC,. Het is duidelijk dat de

ligging ook zóó zou kunnen zijn, dat de driephasenlijn voor C-f-FeC-j-L

een stabiel maximum bezat, maar dit brengt geen essentieele wijzi-

gingen te weeg. H3bb3n w'.j te da3:i m3t ee:i kombinatie van twee-

maal het type (ig. 5, dan is het g3val minder eigenaardig.

Anorganisch Chemisch laboratorium

Amsterdam, 8 September 1912. der Universiteit.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt eene mededeeling

aan van den Heer F. E. C. Scheffer: ,,Over het systeem

aether-water."

(Mede aangeboden door den Heer Holleman.)

1. Dr. Reeders heeft in zijne dissertatie (1912) een aantal proeven

beschreven, welke ten doel hadden het door Prof. v^\n der Waals

voorspelde verschijnsel der tweemalige retrograde condensatie ex-

perimenteel te realiseeren. De beide systemen, welke voor dit onder-

zoek werden gebruikt, koolzuur en urethaan, resp. koolzuur en

nitrobenzol vertoonden beide driephasendrnkkingen, welke bij gelijke

temperatuur lager waren gelegen dan de dampdrukkiugen van het

koolzuur. Bij geen van beide systemen is de directe waarneming

van het genoemde verschijnsel mogelijk geweest. Dr. Reeders schrijft

m.i. terecht het mislukken dezer waarneming toe aan het feit, dat

bij beide systemen het verschil in vluchtigheid der componenten zóó

groot is, dat de dampphase onder driephasendruk practisch uit zuiver

koolzuur bestaat en dientengevolge de hoeveelheid van de koolzuur-

arme vloeistotlaag, welke zich bij retrograde condensatie vormt, zóó

klein is, dat ze zich aan de waarneming onttrekt. De kritische punten

van de bovenlaag liggen bij beide systemen bij concentraties, welke

kleiner zijn dan 2 mol. procenten van de minst vluchtige stof en de

concentratie, welke de dubbelretrograde condensatie moet vertoonen,

bevat derhalve nog minder van de tweede component.

Toen Dr. Reeders mij zijne resultaten geruimen tijd vóór het ver-

schijnen van zijne dissertatie mededeelde, leek het mij niet onmo-
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o-elijk, dat een systeem, waarin de vluchtigheid der componenten

minder verschilt, meer kans op het realiseeren van het genoemde

verschijnsel zou kunnen opleveren. Dergelijke systemen zijn echter

vrij zeldzaam. Bij ,,normale" stoffen zal een dergelijk gedrag waar-

schijnlijk zelden voorkomen. Het systeeera aether-water daarentegen,

dat blijkens de waarnemingen van Kienen driephasenevenwichten

bezit, welke zich tot in de kritische itiiurt van de aether uitstrekken,

voldoet aan den eisch, dat de damp onder driephasendnik een merk-

bare hoeveelheid van de minst vluchtige component bevat, in casu

het water, daar bij de kritische temperatuur van aether (kritische

druk 36 atm.; de dampspanning van liet water ongeveer 14 atmosf.

bedraagt. Dat dit systeem \dn de door Reeders gebruikte hierin

afwijkt, dat de driephasendruk hooger ligt dan de verzadigingsdruk

van beide componenten bij gelijke temperatuur, behoeft geen be-

zwaar te zijn tegen het optreden van het verschijnsel. Ik heb

daarom ongeveer een jaar geleden enkele proeven verricht,

welke ten doel hadden na te gaan, of de tweemalige retrograde

condensatie bij het systeem aether-water waarneembaar is. Ook dit

systeem bleek echter voor de waarneming ongeschikt te zijn. Wel

ligt het kritisch punt van de bovenlaag bij eene concentratie van

ongeveer 30 mol. Vo water en das niet zoo eenzijdig als bij de

genoemde koolzuursystemen, maar een geheel ander bezwaar, n.1.

het niet zichtbaar zijn der benedenlaag bij betrekkelijk kleine hoe-

veelheden, maakt de waarneming geheel onmogelijk. Ik heb daarom

na enkele pogingen de waarnemingen met dit systeem gestaakt. Een

directe waarneming van het bedoelde verschijnsel is derhahe nog

niet gelukt en zal m.i. ook wel steeds met groote experimenteele

bezwaren gepaard gaan.

2. In den laatsten tijd is door een onderzoek \an Prof. van der

Waals de aandacht op het systeem aether-water gevestigd. In zijn

J?"^ bijdrage tot de tiieorie der binaire mengsels bespreekt Pj-of.

VAN DER Waals dit systeem uitvoerig als voorbeeld van die reeks

stelsels, waarbij onder driephasendruk de concentratie van de damp-

phase ligt tusschen die van de beide coe.visteerende vloeistofien. Dit

onderzoek leidde, war het systeem aether-water betreft, tot een aantal

conclusies, waarvan door de in § 1 genoemde onderzoekingen enkele

aan het experiment getoetst konden worden, hetgeen door Prof. van

DER Waals in de geciteerde verhandeling reeds is vermeld. Daar
het echter \an belang was in verband met de overige conclusies dit

systeem nader te onderzoeken, heb ik het afgebroken onderzoek

weder ter hand genomen. Het is mijne bedoeling de verkregen
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resultaten voor zoover deze \oor het loetsen van de bovenbedoelde
conclusies noodzakelijk zijn, in de volgende bladzijden te bespreken.

3. BerekUiKj der memjscls, waaym'iuuKjsinethode.

De in den handel voorkomende aether van de Pharmacopee werd
tweemaal met sterk zwavelznni- geschud en eerst op natriumstdfaat,

daarna op natrium gedroogd. Ze werd in dezen toestand bewaard;
voor de bereiding van elk mengsel werd een gedeelte van den aether-

voorraad gedistilleerd. Als tweede component werd gedistilleerd water
gebrudvt. Voor de bereiding der mengsels werd gebrink gemaakt

Fig. 1.

van den toestel, welke in fig. 1 is aangegeven. Elk der componenten

werd in een dunwandig ,,springbolletje", van een capillair steeltje

voorzien, afgewogen en in de buizen .4 en B gebracht, welke daarop

aan haar boveneinde werden dichtgesmolten. De Cailletetbuis xan

verbrandingsglas ED was in omgekeerden stand met behulp van een

caoutchoucslangelje, door een kwikafsluiter F omgeven, aan den vul-

toestel verbonden. Dicht bij haar uiteinde D was ter vergrooting

van het volume eene verwijding 6' aangebracht, waardoor het mogelijk

was de proeven met eene betrekkelijk groote hoeveelheid stof uit te

voeren. Dit laatste was noodzakelijk, daar voor dit onderzoek uit-

sluitend concentraties aan de aetherzijde onderzocht werden ; bij ge-

bruik van een Cailletetbuis in haar gewonen vorm zou de benoodigde
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hoeveellield water te klein geweest zijn voor nauwkeurige waar-

nemingen.

Het in fig. 1 geteekende gedeelte van den toestel was met behulp

van de glaspiraal M verbonden met een tweetal buizen met cocos-

nootkool, een Geisslersche buis en een waterstraalpomp, welke dienden

voor het verkrijgen van een voldoend vacuüm. ') Was de geheele

toestel geëvacueerd, dan wci'd het bolletje met water door afkoeling

met koolzuur en alcoliol, dat met aether door verhitting gebroken

en de inhoud van beide in C en D met behulp van vloeibare lucht

gecondenseerd. De van de springbolletjes afkomstige lucht kon dan

met de cocosnootkool worden weggenomen. Hierop werd het in

vacuo uitgekookte kwik uit (x in kleine druppels door de vernau-

wing H in de Cailletetbuis overgebracht, welke na bij F van (\q\\

vultoestel gescheiden te zijn op bekende wijze in de Cailletetpersbus

werd vastgeschroefd.

Bij enkele proeven werd het steel tje van het met water gevulde

bolletje in de boring van kraan K gescho\'en en na het evacueeren

van den toestel door draaien van K gebroken. Deze wijze van

werken heeft groot gemak opgeleverd bij het realiseeren \an con-

centraties van bepaalde grootte. Het springbolletje behoefde dan

immers niet zóó ver met water gevuld ie zijn als voor het springen

door stollen noodzakelijk is en het afwegen van een bepaalde hoe-

veelheid stof was dientengevolge veel gemakkelijker.

Ten slotte werd de Cailletetbuis met een mantel omgeven, waarin

nitrobenzol onder wisselenden druk electrisch tot koken werd verhit ^j.

1) Zie bijv. Deze Verslagen 28 Januari 1911, blz. 1059 en Fig. 1 op blz. 1058.

~) Voor liet verkrijgen van constante temperaturen heb ik gebruik gemaakt van

een kookmantel, welke van de gewoonlijk gebruikte afwijkt. Een wijde buis is aan

beide einden van een tubus voorzien, welke met voor hooge temperaturen geprae-

pareerde caoulchouckurken worden gesloten. Op de vernauwing aan de onderzijde

rust een binnenhuis, welke ongeveer 10 cM. van den boventubus eindigt. De kurk

aan de benedenzijde bezit één doorboring voor de Cailletetbuis, welke zicii geheel

in de binnenhuis bevindt, Iwee voor den aanvoer van den electrischen stroom en

een opening, waardoor een buisje gestoken wordt voor het opzuigen en aflaten

van de kookvloeistof. De verhitting wordt verkregen met behulp van een in de

binnenbuis aangebrachte spiraalvormig gewonden nikkeliendraad. De vloeistof kookt

in de binnenbuis omboog, condenseert in het bovendeel van de buitenhuis en vloeit

hierin naar beneden. In de binnenbuis zijn dicht bij de onderzijde twee zijopeningen

aangebracht om het vloeistofniveau binnen en buiten de binnenbuis even hoog te

houden. Een glazen buis door de kurk aan het boveneinde levert de verbinding met

zuigpomp. manometer, drukregulator, enz Op deze wijze werkend levert het

langen tijd constant houden der temperatuur geen bezwaren.
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4. Besjjrek/'ih/ der resiiifii(e)L

In de g-eciteerde verljandelinu- werd door Piot', van ukr Waals de

loop der plooipuntskroninie in liaar 7',,/' en P,T projectie nagegaan.

'Het is daarbij gebleken, dat Fig. 43 van de genoemde reeks van

bijdragen na eenige niodilieatie lekenschap kan geven \an de ver-

scliijnselen, welke bij het systeem aether-water optreden. In tig. 43

is het geval geteekend, dat de driephasenlijn jnist bij de minimale

kritische temperalmir zon eindigen: in de IT''*-' bijJrage wordt er

echter op gewezen, dat dit eindpnnt der driephasenlijn, dat we bij

de verdere beschonwingen met den naam ,, kritisch eindpnnt" willen

aandniden, zoowel op de tak AQ,_ als op den tak Q^Pcj kan voor-

komen.

We znllen derhalve, wat de relatieve ligging van het kritische

eindpnnt en de minimale kritische temperatnnr betreft, drie gevallen

dienen te onderscheiden :

1. Ligt het kritisch eiiidi)iint op den tak AQ.^, dan zal de kritische

lijn in haar F,T projectie de gedaante hebben als in fig. 51 der

meermalen genoemde verhandeling is geteekend. De minimale kritische

temperatnnr wordt dan in het metastabiele gebied gevonden en is

door het experiment niet anders dan door het optreden van vertragings-

verschijnselen te realiseeren.

2. Eindigt de driephasenlijn jnist in het punt (2, (Fig. 43), dan

zou de minimale kritische temperatuur jnist op den grens van meta-

stabiel en stabiel voorkomen en dns door het experiment kunnen

worden aangetoond. De P, 7' projectie \oor dit geval is in Fig. 50

weergegeven.

3. Eindigt tenslotte de driephasenlijn op den tak Q^Pcd, dan ligt

het kritisch eindpunt rechts van de minimale kritische temperatuur.

De laatste zal derhalve, indien ze werkelijk aanwezig is, in het

stabiele gebied liggen en zou experimenteel gevonden kunnen worden.

Is ze echter niet aanwezig, dan zou men ze buiten de figuur kunnen

denken en zou de plooipuntskromme aan de zijde van den aether

de neiging tot dit minimum moeten vertoonen. Eindelijk zou als

oyergangsgeval nog kunnen worden gedacht, dat de minimale kritische

temperatuur juist met het kritisch punt van aether zou samenvallen

en dus juist nog experimenteel zou kunnen worden aangetoond. Wat
de F,T projectie aangaat zon het al of niet aanwezig zijn der

minimale kritische temperatuur zich moeten uiten in een sterke

negatieve stijging met vertikale raaklijn, resp. in een zeer sterke

positieve stijging aan de aetherzijde.

Uit de boven aangehaalde proeven van Kienen is reeds af te leiden,

dat het systeem aether-water tot het geval behoort, dat onder 3 is
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vermeld. De kritische temperatuur van de bovenlaag ligt immers bij

hoogere temperatuur dan de kritische van zuivere aether. Het kritische

eindpunt ligt dus op den stijgenden tak in de T,.x projectie.

Het geval 3 is dan ook in de geciteerde verhandeling uitvoerig

nagegaan en Prof. van der Waals komt daarbij tot het besluit, dat

het mogelijk is, dat de driephasenlijn alvorens op de kritische lijn

te eindigen, deze eerst in haar P,T projectie snijdt. Wat dit laatste

betreft kunnen dus weder drie gevallen worden onderscheiden. We
kunnen ons immers denken, dat de driephasenlijn zonder vooraf-

gaande snijding op de kritisciie lijn eindigt, dat er vó(Sr dit eindpunt

snijding optreedt (zie fig. 48) en ten derde, dat de snijding juist bij

het eindpunt valt, d. w. z. dat in het kritisch eindpunt de driephasen-

lijn aan de kritische lijn raakt (fig. 49). Dit laatste geval is weder

als het overgangsgeval tusschen de beide eerstgenoemde te beschouwen.

5, Om nu eene beslissing te verkrijgen welk der in de vorige

paragraaf besproken mogelijke gevallen zich bij het systeem aether-

water voordoet, dienden experimenteel de P,T projecties der plooi-

puntslijn en der driephasenlijn bepaald te worden. Uit de ligging

der plooipuntslijn is immers het al of niet optreden van een minimale

kritische temperatuur af te leiden (vertikale raaklijn) en uit de

relatieve ligging der genoemde lijnen is eene conclusie te trekken

omtrent het al of niet optreden van eene snijding. j\[et het bepalen

van de P, 7' projecties van de beide lijnen zouden we dus kunnen

volstaan; de drie})hasenlijn kan met behulp van één enkel mengsel,

mits het niet te eenzijdig liggende concentratie bezit, worden bepaald.

Voor het bepalen van de kritische lijn dienen de bij verschillende

mengsels gevonden T'k en Pi- telkens samen tot eene lijn te worden

gecombineerd. Van elk mengsel behoefde dus feitelijk niets anders

dan het kritisch verschijnsel te worden waargenomen en van één

enkel de driephasenlijn in de buurt van het kritisch eindpunt.

Hi heb mij echter hiermede niet tevreden gesteld. Om zoo groot

mogelijke zekerheid te verkrijgen heb ik van elk mengsel een gedeelte

der drie- en twee-phasenevenwichten waargenomen. Het groote voor-

deel, dat deze waarnemingen opleveren is het volgende. Mocht een

mengsel eene geringe hoeveelheid onzuiverheid bevatten en de aan-

wezigheid van lucht levert daarbij wel de meeste kans, dan zou dit

mengsel een fout in de waarden van Tk en P/^ veroorzaken en dus

een punt kunnen leveren, dat het beloop der kritische lijn zou kunnen

doen afwijken van de juiste. In het bepalen Aan den driephasendruk,

welke bij allé gebruikte mengsels dezelfde waarde moet vertoonen,

hebben we echter een criterium van zuiverheid. Bij geen der mengsels,



443

waarbij deze controle kon worden uitgevoerd, trad eene afwijking

op, die grooter was dan 0.1 atmosfeer.

Maar behalve dit leverde de waarneming der tweephasenevenwiclilen

nog een ander \oordeel. Wij willen immers o.a. beslissen, of er eene

snijding tusschen driephasenlijn en kritische kromme optreedt. Stellen

wij nn het geval, dat deze snijding werkelijk aanwezig is, dan ligt

het deel van de kritische lijn tusschen het bedoelde snijpunt en het

kiitisch eindpujit bij hoogeren druk dan de driephasenlijn. Er moeten

dus bij deze temperaturen tweephasencvenwichten mogelijk zijn

tusschen aetherrijke vloeistof en damp bij drukkingen hooger dan

den driephasendruk. Indien derhalve slechts één punt van eind-

condensatie der aetherlaag gevonden werd, dat hooger lag dan de

driephasendruk bij dezelfde temperatuur, dan zou de snijding zijn

aangetoond. Wij zien dus, dat wij in het waarnemen der twee-

phasencvenwichten eene tweede beslissing kunnen vinden in het al

of niet aanwezig zijn van het bedoelde snijpunt.

Wat nu de waarneming der tweephasencvenwichten betreft, hebben

we reeds in § 1 gezien, dat de waterrijke vloeistof in de mengsels

soms niet waarneembaar is. Dit lexert echter voor de bedoelde be-

/(of

P

T
l6o

Fi^. 2.
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siissinj»- geen hezwnar. Hij olk iiioiij>scl bepaalde ik in de l)iiiir( van

de kritiselie leniperatuur de begin- en eindeondcnsalies dev aellier-

laag. Is bij een van beide een walei-rijke, al ol' niet zichtbare laag

aanwe'/ig, dan moet de (bid< overeenkomen met den driepliasendi-nk.

Lüt de in ligniii- "2 en in tal)el I aajigegeven waarnemingen van

zniveren aetlier, den (b-iepliasendrnk, met een mengsel van ongeveer

gelijke gew iehtshoeveelljeden bepaald en van een tiental mengsels van

in de tabel aangegeven conceidratie volgt nn, dat er geen enkele

eindcondensatie van de aetherlaag gerealiseerd kon worden, welke

bij hoogeren druk verliep dan den driepliasendi-uk. Hiernit zien wij

dus indirect, wat wij ook direct zien uil de meetknndige plaats der

plooipunten, dat er geene snijding tnssclien plooipnntslijn en di-ie-

pliasenlijn optreedt. De onderlinge ligging der beide lijnen is ecliter

eene z('ióda)nge, dat wij hier vrijwel met het bovengenoemde over-

gangsgeval te doen hebben. De hellingen van de beide lijnen in het

kritisch eindpunt verschillen /.nn weinig, dat we hier practisch wel

van raking mogen spreken. I]i de 7^, 7-projectie zijn de lijnen der

begin- en eindcondensatie van de aetherlaag met dezelfde nummers
aangegeven als de bijbehoorende mengsels in de bijgevoegde tabel. M

Het is duidelijk, dat de mengsels 6, 7, 8, 9 en 10 in de buurt van

160° als eindcondensatie de driephasenlijn hebben geleverd; in op-

klimmende volgorde was dit tot steeds hooger temperatuur het geval.

Bij de mengsels 1 tot 5 was over het geheele temperatuurtraject de

eindcondensatiedruk lager dan de driephasendruk ; van het optreden

van driephaseneven wichten was derhalve bij deze mengsels geen

sprake. De snijding van de lijn der eindcondensaties en de drie-

phasenlijn moet hier bij lagere temperatuur worden gezocht.

Uit figuur 2 is tevens duidelijk, dat de kritische lijn bij het

kritisch punt A van den aether zich volgens de verwachting van

Prol'. VAN DER Waals snel naar hoogeren druk beweegt. Of de

helling direct bij Tk van aether oneindig groot of zeer groot is, kon

niet worden uitgemaakt. Ook in dit opzicht, mogen wij bij dit

systeem weer van een o\ergangsgeval spreken. Wij kunnen immers

niet met zekerheid zeggen, of de minimale kritische temperatuur in

de tiguur ligt of op de as, of dat ze juist buiten de figuur zou liggen.

Het laatste lijkt echter uit de gegeven waarnemingen w^el het meest

waarschijnlijke te zijn.

Indien men de plooipnntslijn in hare overige projecties beschouwt,

dan blijkt, dat in de 7^,,f-projectie de helling aan de aelherzijde zeer

1) In de tabel ziJQ de kritische gegevens vet gedrukt, daarboven vindt men de

waarden der eind-, daaronder die der begincondensaties der aetherlaag.

30
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gering, zoo niet nul, is en dat ze i»ij stijgende concentratie voort-

durend toeneemt tot het kritische eindpunt. De P,.r-projectie blijkt

in de grcaphische voorstelling zeer weinig van eene rechte lijn af te

wijken.

Beschouwen wij ten slotte de relatieve ligging der phasen op de

driephasenlijn, dan blijkt uit het bo\enstaande, dat de dampphase

tot bij de hoogste temperatuur tusschen de coëxisteerende vloeistoffen

lio-t dat echter de damptak vó('»r het kritisch eindpunt reeds zeer

dicht tot den tak der aetherrijke vloeistof nadert. Hiermede komt

dan ook overeen, dat een P,.r-doorsnede bijv. voor de kritische

temperatuur van aether door liet P,T,j-\\i\k aangebracht een tweetal

krommen levert, welke van den kritischen druk van aether beginnend

afnemende waarden voor — vertoonen, dat echter even voordat de
dx

maximale druk bereikt wordt, waarbij de concentraties van vloeistof

en damp gelijk zouden worden, de snijding met de driephasenlijn

optreedt.

In het systeem aether-water ligt derhalve de door Prof. van der

Waals voorspelde minimale kritische tem})eratuur in de onmiddellijke

nabijheid der as en het merkwaardige snijpunt bij het kritisch eindpunt.

Het is mijn plan met een ander systeem een dergelijk onderzoek

te herhalen in de hoop beide merkwaardigheden bij minder één-

zijdige ligging experimenteel te kunnen aantooneu.

AniMerdnm, 13 September 1912.

Anorganisch chem isch labovatorium

.

Scheikunde. — De Heer van der Waals biedt eene mededeeling

aan van den. Heer F. E. C. Scheffer : „Ocer r/z/rfdrup^'/puntm

en (Ie continuïteiten der driephasenlijnen."

(Mede aangeboden door den Heer A. F. Holleman).

1. In eene vroeger verschenen verhandeling'; heb ik den continuen

overgang nagegaan der driephasenlijnen, welke in de ruimtetiguur

van Bakhuis Roozeboom onder de meest eenvoudige verondei-stellingen

optreden. Het is daarbij gel)leken, dat de driephasenlijnen Sa +Sb +L
en Sa + Sn -]- G conlimi in elkander overgaan en dat in de I\T-

projectie deze overgang |)laats heeft door middel van eene deels

metastabiele, deels labiele kromme met twee keerpunten, waar

telkens twee driephasentakken aan elkander raken. Ik heb dit onder-

i; Deze Verslagen 1910, p. i22Ü.
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zoek iiii ook lol de aiulerc (itiadfiipelpiiiileii nitiiclu-oid, welke in

l)inaire svstemeii kiiimeii opti-edeii, heb eeliter de pubiieatie daar-

van langen tijd nitgesield, omdat de versehijiiselen, welke zich in

het meest interessante geval xoordoen, veel geeompliceerder zijn dan

in het bovengenoemde en eene \olledige beschrijving een groot aantal

ingewikkelde tignren zon vereischen. Het is mij echter mogelijk

gebleken zonder de gevallen volledig te behandelen een overzicht te

geven van de verschijnselen, welke zich in het algemeen in cpiadru-

pelpnnten voordoen. De constructie van de figuren, welke bij een

Itepaald geval behooren, zal dan aan de hand van dit overzicht m.i.

geene bezwaren meer opleveren.

In de eerste plaats ^vil ik bij de oii(ler>taande beschouwingen

aannemen, dat er alleen continuïteit optreedt tusschen vloeistof-

en gasphasen. Ik sluit dus een eventueel aanwezige continuïteit

tusschen vast en fluïde uit. Mocht het blijken, dat de theorie van

VAN Laar, nelke tot deze continuïteit voert, juist is, dan zal

voor eene volledige behandeling ook met dezen overgang rekening

gehouden moeten worden. Bij het optreden van een quadrupelpunt

^1 + '"^.^ + ^^1 + !^4 zouden dan de vier vaste phasen continu in

elkander overgevoerd kunnen worden. Zoolang echter het bestaan

van de bedoelde continuïteit nog niet experimenteel gerealiseerd is,

lijkt het mij beter daarmede nog geen rekenschap te houden om
niet in uitvoerige beschouwing te treden van een zeer groot aantal

gevallen, welke later misschien zullen blijken physisch onmogelijk

te zijn.

In de tweede plaats sluit ik eene continuïteit tusschen vaste phasen

uit. Het optreden hiervan is wel geconstateerd, doch zoolang we nog

in het onzekere verkeeren hoe met de kristallographische oriënteering

in de toestandsvergelijking van de vaste stof rekening gehouden

moet wordeji, lijkt het mij onmogelijk zekerheid betreffende den

samenhang der driephasenlijnen tengevolge van deze continuïteit

te verkrijgen.

Indien wij nu bedenken, dat in een binair stelsel geen ontmenging

in den gastoestand en nooit meer dan twee gelijktijdig optredende

vloeistotlagen geconstateerd zijn, dan blijkt, dat in het geheel zes

verschillende quadrnpelpunten kunnen voorkomen :

1. S, + S, + S, + S, 3. S, + S, + L, + L, 5. S, -f S, + L -f G

2. S, + S, + S, + L 4. S, + S, + S, -f G 6. S + L, + L,-fG

In de quadrnpelpunten 1, 2 en 4 kunnen geen continuïteiten

tusschen de driephasenlijnen optreden, waaraan vloeistof- en gasphasen

deelnemen. Van de drie gevallen 3, 5 en 6, welke derhalve voor

30*
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onze beschouwing overblijven is het geval 5 reed^ in de geciteerde

verhandeling uitvoerig nagegaan.

Het o-eval 3 is slechts weinig vau 5 verschillend. In lief quadru-

pelpunt 3 treden de driephasenlijnen S, + S, -|- L„ S^ -f ^2 + I-2'

S -j- Lj -\- L., en S, -f- Li + L, op, waarvan alleen de eerste twee

continu met elkaar samenhangen. Het is gemakkelijk raet behulp

der ]^,,ï-projectie in te zien, dat deze samenhang weer plaats grijpt

door middel van een labielen tak met twee keerpunten in de P,7-

projectie evenals dit vroeger voor het geval 5 met betrekking tot

de driephasenlijnen S, + S, -|- L en S^ + S, + G werd aangetoond.')

Vergelijken wij echter de driephasenlijnen Sj-{-L,-[-L2 t"» «"^ï+ I-i+L^

van geval 3 met de correspondeerende lijnen S^-fL+G en S,-)-L-^G

van geval 5, dan is het duidelijk, dat in het laatste geval de beide

lijnen in de smeltpunten der beide componenten eindigen, indien wij

althans met de gewone ruimtefigunr te maken hebben. In geval 3

daarentegen kan de binodale der beide vloeistoffen een geheel ge-

sloten kromme zijn met twee plooipunten. Elk der driephasenlijnen

S^ -|- Lj -|- L, en S, -f Lj -}- L, zal dan in de F, 7'-prqiectie twee

kritische eindpunten bezitten. Toch is deze tegenstelling tusschen de

gevallen 3 en 5 niet zoo groot als men op het eerste gezicht zou

vermoeden. Het optreden van kritische eindpunten is niet tot het

geval 3 beperkt; ook in geval 5 is het mogelijk, dat de driephasen-

lijnen Sj + L -f- G en Ö^ -f- L -)- G het smcltpiint niet bereiken,

maar met eene kritische lijn in contact komen. Dit geval, wat dus

bij 3 vrijwel algemeen zal \oorkomen, is bij 5 door Smits in het

systeem aether-anthrachinon aangetoond.

2. Het quadrupelimnt S -\- L, -{- L^_-\- G.

Terwijl dus de quadrupelpunten 3 en 5 tot analoge verschijnselen

aanleiding geven, wijkt het alleen overiilijvende geval 6 in vele

opzichten van de bespi'okene al". Ter\vijl immers in de quadrupel-

punten 3 en 5 telkens slechts continuïteit tusschen twee pliasen

mogelijk is, hebben we in -het quadrupelpunt 6 drie phasen Lj, Ij,

en G, welke alle continu in eikaar kunnen o\ei'gaan. De verschijn-

selen worden hier dus gecompliceerder en het is reeds a priori

duidelijk, dat de samenhang der driephasenlijnen op verschillende

wijze zal kunnen plaats hebben. Welke gevallen wij voor dit ipia-

drupelpunt dienen te onderscheiden is gemakkelijk na te gaan uit

de onderzoekingen van Prol", van dkk Waals over de ontmenging.

Het is bekend, dat de kritische lijn bij het optreden van een leiiglo-

plooi op het i|'-vlak zeer verschillende iredaante kan vertoonoii.

') Zie ook § 3.



-149

lil (Ie eerste plaats kiiunen wij ons voorstellen, dat hij lage tenipc-

ratiuii' uitsluitend een duarsplooi ctp het ip-vlak optreedt, dat hij

vei'liooging' van tempei-atmir een lengteplooi ontstaat (hinnen de

dwai'splooi), deze hij \enlere teniperatuursstijging huiten de dwars-

plooi dringt om later zieli weder hinnen de plooi terng te trekken

en te verdwijnen hij eene temperatuur, welke lager ligt dan de

laagste kritische temperatuur der dwarsplooi. Dit geval, dat we in

de verdere heschou wingen als het eerste willen ondei'scheiden, levert

eene kritische lijn, welke uit twee geheel gescheiden gedeelten hestaat,

waarvan het ééne, hij hooge temperatuur gelegen, het normale heloop

vertoont en het andere in de 1\T projectie een gesloten figuur is

met twee heterogene duhhelplooipunten, w^lke de meetkundige plaats

der kritische punten van de lengteplooi voorstelt.

In de tweede plaats is het mogelijk, dat de lengteplooi, op dezelfde

wijze als boven buiten de dwarsplooi gedrongen nog blijft bestaan

ver boven de temperatuur, waarbij de dwarsplooi van een der kanten

loslaat. Dan treedt bij eene bepaalde temperatuur een overgang op

in den samenhang der plooien; de lengteplooi, welke bij lage tempe-

ratuur geheel was gesloten, vloeit dan met een deel der dwarsplooi

samen, terwijl tegelijkertijd het gedeelte der dwarsplooi aan de zijde

van de component met de laagste kritische temperatuur geïsoleerd

wordt en bij temperatuursverhooging zich binnen de eerstgenoemde

terugtrekt en verdwijnt. Dit geval wordt in de volgende bladzijden

het tweede genoemd.

Ik heb mij nu afgevraagd welke verschijnselen kunnen optreden,

indien een raakvlak voor \ast-tluïde over de bedoelde if'-vlakken

rolt en het is mij gebleken, dat het gedrag voor beide gevallen door

een betrekkelijk eenvoudige redeiieering kan worden nagegaan. Bij

deze beschouwingen heb ik mij beperkt tot die gevallen, waarbij

alleen de comjionenten als vaste stoffen optreden.

3. Het eerste (jeval.

Beschouwen wij het geval, dat in de vorige paragraaf het eerste

werd genoemd, dan kunnen wij van de verschijnselen een overzicht

verkrijgen met hehiil[) van liguur 1. In deze figuur is aangenomen,

dat {(li)/iLc)v steeds positief is, dat wij m. a \v. ons bevinden in de

linkerhelft der isopiestentiguur. De lengteplooi bezit hier twee kritische

punten 7^i en F^, waar rakiiig met de spinodale lijn optreedt.

Verder is van de dwars[)looi alleen de vloeistof binodale geteekend

;

de damptak, welke bij groote volumina is gelegen, is in de tiguur

weggelaten ; ze bezit een kam, waarxan de twee eindpunten de met

A en JJ coeAisteerende phasen aangeven. Wat nu de relatieve ligging
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van lengte- c.i (l\vai'>|)U)oi aaiiLiaat weten wij, dal hij laue teni[)eratunr

de lengleploüi geheel binnen de dwarsplooi ligt, bij liooger temperatnnr

Fig. 1.

dringt de eerste bniteii de dwarsplooi en bij nog liooger temperatiuir

trekt ze zich weer binnen de laatste terug. De dwarsplooi beslaat

in dit teniperatnurtrajeet de gelieele breedte der figuur, daar we

steeds beneden do kritische temperatuur der componenten blijven.

Wij willen nu- nu \(HM--ielleu. dar oen i'aakvlak xoor xast-tluïde

over hot il'-vlak rolt en wij kiezen daartoe als vaste siof de eerste

com[toiient. i>ij zeer lage teui|ieratiuu- zal de kromme, welke door

hel raakvlak op het i|'-\lak wordt beschreven, geheel aan de rechter-

zijde der figuur liggen: ze zal dus niet met de lengteplooi, zoo ze

reeds aanwezig is, in contact komen. Deze toestand is in tignur 1

door de kromme a aangegeven ; deze snijdt de dwarsplooibinodale

en dit snijpunt wijst de vloeistof aan van het drie[)hasenevenwicht

S -}- 1-, + ^T (wij noemen de reclits van de lengteplooi gelegen vloei-

stolfen L,j. Bij temperatuursverhooging treedt nu de mogelijkheid op,

dat de binodale vast-tluïde in contact komt met de lengteplooi. Indien

dit hel geval is zal raking optreden en dit kan niet anders dan in

het plooipunt plaats hebben. Dit is gemakkelijk in te zien, daar bij

raking in een ander puul doi" lengte|)l(^(ii iiuM de \aste stof nog een

tweede vloeistof Z(ui nioeion coexisteeren en dus geen rakiiig, maar

snijding zou moeten plaats grijpen. Deze toestand van raking is

weergegeven door kromme h. De met vast coexisteerende lluïde

phasen leveren dus eene lijn ö, welke door het stabiele plooipunt

der lengteplooi gaat en de dwarsplooi in twee punten sinjdt, waarvan

weer allen het vloeislofpunt in lig. J is aangegeven.
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Bij liüüger teiiiperatiiur vul^l dun eeiie snijding- in vier j)iin(c'n.

Op de lijn vasi-tlnïde liggen dan (wee snijpnnten niet de lengte- en

twee niet de dwarsplooi : er /ijn dus hij deze tenipertitnren twee

stabiele driephaseneveinvieliten .S*-|- L, -\- L, en S -|- L.^ -f- ^» (lijnc);

het evenwicht L^ -|- L, -j- (i is nog steeds nietastahiel. Deze toestand

blijft bestaan tot de lijn xoor de met vast eoexisteerende fluïde pliasen

den vloeistoftak der dwarsphtoi in A gaat raken en dan tc\ens door

het meest rechts gelegen keei'|)unt in den daniptak van de dwars-

plooi gaat (lijn d). Hierop volgt een teniperatuurtraject, waarbij zes

snijpunten met de dwars- en nog steeds twee met de lengteplooi

optreden. ]>ij deze tem|)eralureii treden dan in het geheel vijf drie-

phasenevenwichten op. Dit traject eindigt bij de tcm[)eratuur van de

kromme /", waar wederom raking met den vloeistoftak der dwars-

plooi plaats heeft (in B) en de lijn voor tluïde naast vast door het

liid^s gelegen keerpunt der dampbinodale gaat. In dit teniperatuur-

traject bevindt zich het quadrupelpunt, waarvoor het gedrag door

de kromme e wordt aangegeven. Boven dit teniperatuurtraject treden

weder vier snijpunten op, totdat de temperatuur wordt opgevoerd

tot die van //, waar eene raking met de lengteplooi optreedt. Er

volgen dan weder acht snijpunten, waarvan nu echter zes op de

lengteplooi voorkomen. Dit blijft zoo tot de toestand van h is bereikt

boven welke temperatnur weder twee snijdingen met de lengte- en

weder twee met de dwai'splooi optreden (kromme /). Eindelijk wordt

in k de temperatuur bereikt, waarbij raking in het verborgen plooi-

pnnt P., plaats grijpt. Bij nog liooger temperatuur is er geen contact

meer van de tluïde lijn met de lengteplooi en zal de laatste zich

gaan terugtrekken binnen de dwarsplooi.

Fig. 2.
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Aan (Ie liaiitl van deze Uespiekiiig kuiiiieu wij uu gemakkelijk de

P, 7'-j)rojeflie der driepliaseidijiien coiistnieei-en, welke in fig. 2 is

aangegeven. De temperaturen, voor welke de ynijdingen in fig. J

werden nagegaan, zijn in tig. 2 door dezelfde letters aangeduid. De

driephaseidijn L, -\- \.., -\- ü behoudt dus de gedaante, welke ze

zonder het optreden van vaste stof hezil: één gedeelte is hier echter

metastabiel geworden. De driephasenlijii S -j- L, -|- ^'i l»ez'l evenals

de lijn L^ -|- L.^ + Gr twee plooipunten, waarvan het ééne stabiel en

het andere metastabiel of labiel is. Tevens bezit de eerste een kam,

welke geheel in het niet-stabiele gebied is gelegen en waarvan de

uiteinden correspondeeren met de punten, waar de lijnen
<i en h van

tig. J de spinodale lijn snijden. De beide andere driephasenlijnen

S -f- 1^1 + Gr en S -|- L, -|- G hangen continu samen door middel

xsiw een dergelijken kam, waarvan de eindpunten correspondeeren

met de punten A en B van fig. J. Dat hier werkelijk kamvormige

figuren optreden met raking van telkens twee takken i/i de eind-

punten is gemakkelijk in te zien ; dit zal steeds het geval zijn, indien

twee binodale lijnen elkaar raken op een punt van de spinodale lijn

(plooi[)unten uitgezonderd). Kiezen wij de temperatuur zeer weinig

verschillend van die, waarbij de raking optreedt, dan zal, indien de

richting van temperatuurverandering goed is gekozen, eene snijding

optreden van de binodalen ; er zijn dan in de T^, ,i'-figuur twee

driephasendriehoeken aanwezig, waarvan de hoekpunten bij nadering

tot de raaktemperatuur tot elkaar naderen om bij de bedoelde tem-

peratuur samen te vallen. Hebben wij bijvoorbeeld de snijding van

eene lijn tusschen d en e met de dwarsplooi in fig. 1, dan zullen

bij temperatuurverlaging de beide phasen L, , de tw ee phasen G en

(lp

de beide vaste phasen samenvallen. De waarde voor ~^^ voor beide

driephasenevenwichten wordt nu gegeven door de vergelijking:

dp
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beide driepliaseiitakUeii woi-di Mj de i';iaklom|>er;Uiiur do waarde van

dp— dezelfde en er treedt derhalve rakinu' on.
dT '

di>
Teven?; zij er op gewezen, dat de waarde van - _ l>ij deze raking

dl'

in het algemeen niet oneindig groot wordt. Dit zon het geval zijn,

indien bij de rakiiig tevens voldaan was aan de eonditie

:

'' G — i'U _ "'S— ^-L, _^ .

XQ — ^Zi VS— i'/.,

Uit lig. l is gemakkelijk in te zien, dat dit in hot punt A niet

het geval zal zijn.

4. In § 3 hebben wij voor de afleiding van tig. 2 een zeer bepaalde

relatieve versehniving der tlnïde lijn t. o. v. de lengteplooi aange-

nomen. Het zal duidelijk zijn, dat de relatieve verschuiving van de

genoemde binodale krommen ook op andere wijze dan boveji be-

schreven kan plaats hebben. Indien wij willen nagaan hoe groot het

aantal mogelijkheden is, dat kan optreden, dan dienen wij in de

eerste plaats te bedenken, dat onze eerste aanname geweest is, dat

fdp\
I
— op het if'-vlak positiet was. Tevens hebben wij als vaste stol

\dxj^

de eerste component genomen. Sluiten wij nu het optreden van een

fdp\
lijn -

I

^ ^^ i'if- '^'^1^ ^'^^ l^^f duidelijk zijn, dat we alle u-evallen

fdp\
kunnen overzien, indien wij steeds — positiet en als vaste stot

\dxj„

fdp\
beide componenten kiezen. Indien immers — negatief is en de

vaste stof is de tweede component, dan krijgen wij dezelfde ver-

schijnselen als in het ge\al, waar [tositief is eji de eerste com-
\d.cj^,

ponent als vaste phase optreedt.

Indien wij dus (
—

) steeds positief houden, is de ligging van de

lengteplooi steeds als in figuur i is aangegeven. De verschillen

tussehen de gexallen, die kunnen optreden, worden dus veroorzaakt

doordat beide componenten als \aste phase kunnen voorkomen en

door de relatieve verschuiving van de vast-lluïde lijn t. o. v. de

lengteplooi.

dp
1) De ^etransformeerile noemer van bovenstaande uildrukking voor ——..

dl
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Houden wij ons hij liet geval, dat de eerste component de vaste

phase is, dan zien \vij in figuur 1 een tweede mogelijkheid, indien

wij ons voorstellen, dat de lijn voor vast-fluïde haar vorm a tot

hooo-er temperaturen behoudt en dan aan de rechterzijde van a bij

temperatuurverhooging een lengteplooi ontstaat, die zich in grootte

uitbreidend de lijn voor vast-fluïde inhaalt. Het is duidelijk, dat dan

bij lage temperatuur i-aking in het laltiele plooipuni 1\_ optreedt en

bij stijgende temperatuur de snijdingen met de lengteplooi in omge-

keerde volgorde kunnen optreden als boven beschreven. In dit geval

is bij temperaturen beneden het quadrupelpunt in tegenstelling met

fig." 2 de driephasenlijn Lj -\- L., -|- G stabiel en daarboven meta-

stabiel en bezit het stabiele <leel van S -}- Lj -)- L, een positieve

waarde voor —^
. De samenhang der driephasenlijnen S -(- L^ -|- G

(JT

en vS -|- L, -|- G wdidi hierdoor echter niet \ eranderd en de beide

andere driephasenlijnen behouden haar kritische punten evenals in

figuur 2.

Eindelijk kunnen wij ons denken, dat de lijn voor vast-fluïde de

lengteplooi op de wijze iiinnendringt als in fig. 1 door de lijn p is

voorgesteld en deze lijn kaïi dan weder ten opzichte van de lengte-

plooi in twee rii-Iiiiiigen verschuiven, zoodat of het stabiele of het

metastabiele plooipuiu bij de laagste temperatuur is gelegen.

In het geheel krijgen wij dus vier verschillende quadrupelpunteii,

wanneer de \aste stol" de eerste component is en even zoovele als

de tweede component al> vaste stof optreedt, zoodat we tot het

optreden van een quadruitelpunt in acht verschillende typen dienen

te besluiten, indien wij althans het optreden van gewone druk- en

teraperatuurmaxiina buiten iteschouwing laten, welke voorkomen,

indien de ligging der driephasenpunien aan de condities

=z O resp. voldoet.
•^— '^1 '^3—^1 X,—X^ •'•3—'^1

Ik wil op de verdej'e behandeling dezer gevallen niet nader in-

gaan, omdat bij al deze mogelijkheden steeds het reeds in 'j» 3 ver-

kregen resultaat onveranderd blijft, dat de beide drieplia.senlijnen

S -[- Lj -[- G en S -(- L, -|- (t continu samenhangen en op de beide

andere driephaseidijnen twee kritische punten voorkomen. Toch leek

het mij wenschelijk een overzicht van deze mogelijke gevallen te

geven, daar het optreden van deze quadrupelpunten niet zeldzaam

zal zijn, daar ze in bijna elk svsteem. wfiar «mt menging blijft bestaan

beneden de smeltjiunten der componenten, zuilen voorkomen.
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5. Het f/reedt' (ji'i'd/.

In het tweede geval hebben wij xeronderstehl, dat de lengteplooi

blijft bestaan tot boven de laagste kritische tempei-atiiur \an de

dwarsplooi. Eén der componenten is dan dns kritisch geworden en

bij deze temperaturen is dus alleen het o|)treden van de andere

component als vaste |)hase mofrelijk. Honden wij ons dus aan het

geval, (lat
I t.) positiet is, dan kan, omdat dan de tweede compo-

nent gewoonlijk de laagste kritische temperatnur zal bezitten, alleen

de eerste component als vaste stof optreden. Wc weten nn, dat in

dit geval een transformatie in den samenhang der plooien optreedt,

welke in tig. 3 is aangegeven. Wij moeten ons nn voorstellen, dat

bij lage temperatuur het gedrag niet van het in ^ 3 behandelde

verschilt (lijnen ti, h en e van tig. J), dat daarop echter de trans-

formatie \au fiij,-. 3 optreedt. Heeft dit nu plaats v('>ór de toestand

<j van tiguur 1 is bereikt, dan is het dnidelijk, dat de vloeistof-

punten der driephasenlijn S -f- I-i + L,, bij lage temperatuur op de

lengteplooi liggen, nu\ar dat bij de transformatie de tak, waarop

L, en L, voorkomen, met den damptak gaat samenhangen. Bij ver-

hooging van temperatuur gaat derhalve de driephasenlijn S -j- Lj -f- ^'i

continu over in S -|- I^i + ^- Hiermede gaat dan gepaard, dat de

punten L^ en (^ van de driephasenlijn S -[- T^s + G bij lage tempe-

ratuur op de dwarsplooi gelegen zich beide bij de transformatie op

de zich afsnoerende plooi bevinden; de driephaseidijn S -(- L._. + G
vindt derhalve haar einde in het verborgen plooii)unt P^, waar de

lijn \oor tluïde naast vast aan de afgesnoerde plooi raakt. Zonder
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verder op de bijzonderheden in te gaan zal liet ni. i. duidelijk zijn,

dat ti"-. 4 de voor dit geval geldende /-*- 7 -projectie aangeeft. Dat

Fis. 4.

wederom een overgang door middel van een labielen kam optreedt,

kan op volkomen analoge wijze als bij de in § 3 beschreven over-

gang worden aangetoond.

6. Het zal duidelijk zijn. dat het aantal mogelijke gevallen in

vergelijking met het eerste geval van § 3 en 4 hier geringer is, doordat

alleen één der componenten als vaste stol' kan voorkomen, maar dat

aan den anderen kant de transformatie der plooien eene complicatie

medebrengt.

Blijven wij bij het geval van ^ 5, dan kan de transformatie zooals

boven beschreven plaats hebben vóór de toestand // is bereikt. Is

echter de temperatuur van ƒ/ lager dan die der transformatie, dan

blijft evenals vroeger de driepliaseidijn S -|- L^ + L, in liet verborgen

plooipuut /'.. eindigen en houden wij dus in dit geval, hoewel de

gedaante der kritische lijn eene geheel andere is dan in § 3, denzelfden

samenhang der driephasenlijnen S -|- L^ -f" G en S -f- L., + G en twee

kritische puiilen op S -f f^i + ^^a <^J> I^i H~ ^': ~\~ ^^

Tevens kunnen wc in analogie niet §4 ons voorstellen, dat de
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len<2,(cplooi (>|)li'oe(l( eii Ji'iiiislbrinoorI, iwidal <!p vasl-lluïdc lijn roods

een eind luuir links in do li^iiur is verschoven en d.in do vasl-llnïde

lijn inliaalt. In dil ue\al /nllen wij weder twee <i,e\allon dienen Ie

onders(dieiden, id. dat (K' Iranslbnnatio \nn\- (tl" na d<Ni toostand
ƒ/

optreedt.

In het eerste geval zal de driephascidijn, welke in hot labiele

plooipnnt begint, eindigen in het kritisch pnnl /^., van de van de

zijkant losgelaten dwars|)Iooi en treedt een stabiel kritisch eindpnnt

op met de eigenschappen, die door Smits in het svsteem aether-

antlu-achinon zijn beschreven. De driephasenlijn S -|- L, -\- G gaat

dan continn in de driephaseidijn S -j- I^ + ^'i over. Heel't echter sic

transformatie na den toestand (/ plaats, dan zal de in I\ begonnen

driephasenlijn overgaan in S -\- L, -|-L., en in liet stabiele plooipnnt

F^ eindigen. De driephasenlijnen S -|- L^ -f- ^ ^n S -|- L, -|- (1 hangen

dan continu samen en de laatste eindigt weer in een kritisch eind-

punt op de afgesnoerde dwarsplooi.

Ten slotte dienen wij nog rekening te honden met de mogelijkheid,

dat de lijn voor tinïde den loop van lijn p in tig. 1 kan bezitten en

ook voor dit geval krijgen wij een \iertal tvpen van quadrupel-

punlen, welke echter slechts weinig van de vorige verschillen.

Alle mogelijkheden komen echter hierin overeen, dat of op de

driephasenlijnen S -j- L, -j- li.^ en Lj -|- L^ -f- G twee kritische punten

voorkomen en de continue sameidiang plaats heeft tusschen S -f- Li + Gr

en S 4- L.^ -|- G, of één der driephasenlijnen S -)- L -|- G met

S -f- Lj -f- Lj samenhangt en de andere driephasenlijn S -|- L -[- G
één of twee kritische punten bezit.

7. Wij hebben in de vorige paragrafen de typen, welke quadrupel-

pnnten kunnen bezitten, waarbij als vaste phasen de componenten

optreden, vrijwel volledig besproken. Het optreden van mengkristallen

en verbindingen brengt geen principieele wijzigingen. Toch dienen

voor deze gevallen nog verschillende typen te worden onderscheiden;

dit is immers reeds duidelijk uit het feit, dat bij de besproken

quadrujielpunten de vaste stoffen steeds of de grootste of de kleinste

concentratie bezitten en de mogelijkheid dus werd uilgesloten, dat

de concentratie van de vaste stof tusschen die der coëxisteerende

vloeistof- en dampphasen ligt. Voor de beoordeeling dezer gevallen

zou de meest rationeele weg zijn het i^vvlak daarbij te hulp te

roepen ; dan alleen krijgt men een volledig inzicht welke merk-

waardigheden bij een bepaald geval optreden. Meestal kunnen wij

dezen weg echter xermijden ; het gevaar wordt dan echter groot,

dat men mogelijkheden aanneemt, welke uit het if'-vlak afgeleid
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zullen lilijken |)l)vslHC'h onmogelijk te zijn. Om dit gevaar te vermijden

en aan den anderen kant (Icn meer omslaclitigen weg via het i|--vlak

overbodig te maken, wil ik hier opmerkzaam maken op een regel,

welke een verband geeft tiisschen de onderlinge ligging dev drie-

phasenlijnen en de concentraties der coëxisteerende pha^^en.

De beiloehb regel Inidt m. i. het eenvoudigst aldus:

Hf't qchicd, dat in d' /^ T-Iinfjpctie (/('en nieid.sVd/K'le rey^hnniden

van drie(}h(isenl(jn(m bezit, (< dtt run eoi'.iistenties i-tm phnsni i-an

oj> elhiar roh/ende .mincnsteUiinj.

Misschien zal de bedoeling het duidelijkst blijken aau df hand \aii

Hg. '2. Verlengen wij de vier stabiele driephasenlijneu door het (pui-

drnpelpunt en dit is in fig. 2 geschied, dan blijkt, dat in het gebied

tusschen S -\- L^ -|- T^-2 en L, -\- L, -\- G geen metastabiele verlengden

voorkomen. Het bedoelde gebied geeft de coëxistentie aan van S-|- L^,

Lj -[- L.J en L.^ -|- G. Deze coëxistenties hebben telkens betrekking

op in samenstelling op elkaar \olgenae phasen, d. w. z. i-angschikt

men de vier phasen naar haar j'-waarden, dan is de volgorde

SL, L^G. Dat dit werkelijk in fig. 2 het geNal is, is duidelijk, daar

f.lp\
hierbij immers is aangenomen, dat - 1 positie! is, met I., de vloei-

stoffen werden aangeduid, welke links van de lengteplooi liggen en

als vaste stof de eerste component optreedt.

8. V^oor het bewijs van bedoelden regel willen we de phasen,

gerangschikt naai' haar ./-waarden in het (piadrupelpunt door 1,2, 3

en 4 aangeven, daarbij dus geheel in het midden latend, welken

aggregatietoestand de phasen bezitten. De vier drie[)haseidijnen

1 + 2 + 8. 1 + 2 + 4, 1+3 + 4 en 2 + 3 + 4 verdeelen de ruimte

ronddiii liei (|na(h'iipL'lpuiit iii d(^ /^, 7' projeclie in \ier stukken, welke

telkens diiikkiiigen en lenipcraturen van i weephasengebieden aan-

geven. Tevens weten wij, dat elke driephasenlijn de grens vormt

van drie tweephasengebieden en dat dus aan de ééne zijde van de

drie})hasenlijn één, aan de andere zijde twee gebieden optreden, waar

telkens een combinatie van twee der drie phasen in evenwicht voor-

komen. In de eerste plaats is het nu duidelijk, dat geen der twee-

phasengebieden een hoek aan het (piadrupelpunt kan bezitten, welke

grooter is dan 180°. Ware dit iininers zoo, dan zou men één der

beide begrenzende drie|diasenlijnen kuiiiieii \erlongen dooi' het cpia-

drupelpunt. Dit metastabiele verlengde zou dan liggeji in het gebied,

waar twee der drie phasen stabiel kunnen coexisteeren ; op de drie-

phasenlijn zou dan echter naast deze twee ook de derde stabiel

kunnen voorkomen, hetgeen blijkbaar onmogelijk is, daar het ver-

lengde metastabiele toestanden aangeeft.
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Elk qiicX<lnipelpiiiil, dal een tweephaseiiueltied Ucxai mei een lioek,

die f^roofer is dan IHIP is derhalve oninogelijk. Indien wij hiermede

rekening- honden, dan kan de hedoekk' stellinj;- eenvondio- worden
afgeleid. Wij nenien daartoe eerst de coëxistentie der phasen inei

de niterste .^--waarden, dns 1 en 4, dan zal hel tweephasengehied

1 -[- 4 de geheele beschikbare breedte in de rniintelignnr op\ idlcn
;

dit gebied vormt een rnimte, welke de geheele breedte dei- vier-

phasenlijn als grens bezit. Bij gelijken drnk en gelijke temperatnnr is

dns daar geen ander tweephasenevenwicht stabiel mogelijk. De beide

andere tweephaseneven wichten J -\- 2 en 2 -f- 4, welke aan de di-ie-

jdiasenlijn 1 + 2 + 4 en de evenwichten J + 3 en 3 + 4, welke

aan de lijn 1 + 3 + 4 aansluiten, liggen dns telkens aan de andere

zijde van de bedoelde lijnen in de P/f |)rojectie. In flg 5 is dns

door de ligging van het gei)ied 1+4 die

der beide driephasenlijnen AO en JU

^

gegeven en daarmede tevens die der

gebieden 1 + 2, 2 + 4, 1 + 3 en 3 + 4.

Er blijft dus nn nog ter beslissing over,

welke de ligging is der beide overige

driephasenlijnen. Het is nu gemakkelijk

-n in te zien, dat de rechts gelegen lijn OC
de coëxistentie van 1 + 2 + 3 en de lijn

OD die \ an 2 + 3 + 4 moet aangeven.

Immers de lijn OC moet aan de ééne zijde of het gebied 1 + 3 of

het gebied 3 + 4 begrenzen. Dit kan alleen geschieden doordedj-ie-

phasenlijn 1 + 2 + 3, daar in het andere geval behalve 3 + 4 ook

het gebied 2 + 3 aan dezelfde zijde der driephasenlijn zou moeten

liggen, hetgeen klaarblijkelijk niet het ge\al kan zijn. Hiermede is

dus de geheele ligging der phasen bepaald. Het blijkt dus, dat in

het gebied AOB één, iji Jj(JC en BOA twee en in COD drie

tweephasenevenwichten voorkomen.

De hoek AOB moet nu de metastabiele verlengden van de beide

driephasenlijnen CO en JJO be\atten .^tel immers, dat het verlengde

van Co eens in DOA viel, dan zou het gebied 1 + 2 een hoek

vertoonen, die grooter is dan 180°: lag het verlengde van DO in

COB, dan zou exenzoo het gebied 3 + 4 een inspringenden hoek

vertoonen. Het is dus bewezen, dat alleen eene dergelijke ligging

mogelijk is, dat geen enkel verlengde in den hoek COD valt. En

daarmede is de genoemde regel bewezei/.

Tevens zal uit het bovejislaande bewijs duidelijk zijn, dat de

stelling ook aldus kan worden geformuleerd :

Duidi men de phasen, gerangschikt naar haar x-iraarden door

Fis. 5.
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'], 2, 3 en 4 iimi, ddii lUjl d'' htwl zondt'i' meidsUih'u'le vevleixjden

tusschf/i df' driephas(nilijnen 1 + 2 -j- 3 <'n 2 -|- 3 -f- 4.

9. De toepassing van dezen regel kan nit den aard der zaak eene

tweeledige zijn. Bij bepaalde concentratiewaarden kan men gemak-

kelijk onderscheiden, welke quadrnpelpunlen wèl en welke n^et

kinmen \oorkomen. En in de tweede |)laals heeft men een eenvoudig

middel iiit de waariieiiiiiigen dei' (lrio])lias(MdiJinMi diroct de volgorde

der concentraties af te lezen.

De eerste soort van toepassingen i-- naiiiuilijk veel talrijker dan

de tweede. Er zijn iunners nog slechls weinige gevallen, waarin de

ligging van alle vier driepiiasenlijnen hij het qnadrnpel|)unt zijn bepaald.

Om nn de eerste soort van toejiassingen toe te lichten, wil ik in

het koi-t nagaan, wat de regel voor enkele bekende qnadrnpelpnnten

vereischf. Het (|uadruiielpnnt van de gewone niimtetignur, waarin

de volgorde der phasen S^ G L S.^ is, moet aan den eisch voldoen,

dat het gebied tnsschen Sj -\- G -f- L en G -[- I- + ^2 g"een metasta-

biele verlengden bevat.

Beschonwen wij het ([uadnipelpnnt van twee zouthvdi-aten naast

vloeistof en (lamp. waarin de volgorde der concentraties G L Hj H,

is, dan eischt de genoemde regel, dat tnsschen de driepiiasenlijnen

G + L -|- Hj en L -|- Hj -|- H, geen metast abiele verlengdeji voor-

komen. Deze eisch geldt zoowel voor het gewone geval, dat het

waterrijke hvdiaat W^ bij verhooging van temperatuur in het water-

arme overgaat als voor de ,, inverse smeltpunten", waar het omge-

keerde plaats heeft. Voor het eerste geval eischt de regel o.a., dat

het verlengde van H.^ L G bij lageren druk ligt dan het stabiele deel

van Hj L G en omgekeerd, \vat zooals bekend ook W'erkelijk het

geval moet zijn.

Welk qnadi'npelpunt wij in het geval van een ,,invers smeltpunt"

moeten verwachten willen wij hier iets nitvoeriger toelichten.

Denken wij ons dus den overgang van de l)eide zonthvdraten zc'm'»-

danig, dat het waterrijke bij hooger temperatuur bestaat dan het

waterai-me, daii zal behalve aan den bovengenoemden eisch het

(piadrupelpunt nog hieraan moeten voldoen, dat bij temperaturen

beueden het quadrupelpunt de driephasenlijn G -[- E -|- H,, daarboven

de lijn G -|- E + W^ stabiel is. Indien wij verder bedenken, dat op

de driephasenlijn E -|- 11, -\- H, bij isobare warmtetoevoer de trans-

formatie H^ -|- E ^H, optreedt en deze waarschijnlijk wel met voluum-

contractie gepaard zal gaan : dat op de driephasenlijn G -[- Hj + H^

bij warmtetoevoer de transformatie H, -|- G —^ H, optreedt en deze

zeker met voluumcontractie gepaard gaat, dan weten wij, dat waar.
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schijnlijk beicU; cii stellig' do lijn (t -[- Hj -f- 11.^ eeiie iiegalieve waanie

\()or — ^ liezit. Nenicii wij dil \ oor beide lijnen in aaiiincM'kinLi-. dan

/al lie( dnidelijk /.ijii, dat dit quadrLipelpnnl de gedaaiile zal ver-

luonen van fijj,-. (5, waar de iioek (nssclien

T.-f-Hi-|-n.^ en (l-f-Ij-fH, neen nielasta-

biele vei-len«i(len beval. Kene bespreking-

der verdere nieikwaardigheden, welke

bij inverse ^^meltp^nten optreden, wil ik

lot eene latere gelegeniieid nit^tellen ^).

Een andei' voori»eeld, waarbij de regel

ons gemakkelijk aangeeft, welke qnadrn-

pelpunten mogelijk zijn, vinden wij o.a.

bij eene dissocieerende verbinding in \as-

ten toestand naast de minst \lnehtige com-

ponent, vloeistof en damp: dan weten wij, dat <lii (jnadrupelpunt

kan vooi-komen op verschillende takken \an de dricpliasenlijn ver-

binding -[- vloeistof -\- damp.

Beschonwen wnj het geval, dat de drnk voortdnrend van de eerste

naar de tweede com[)onent daalt, dan kan het quadrupelpunt in de

eerste |)laals liggen op de di-iepliaseidijn zoodanig, dat noch smelt-

pnnt, noch maxinuim snblimatiepnnt stabiel optreden. Is dit het

geval, dan is de \olgorde der phasen Cl L V S, w^aarin V de vaste

verbinding, S de \aste tweede component voorstelt. De hoek zonder

metastabiele verlengden ligt dus tusschen G -[- L -)- V en L -f-
Y -[-

S

en daarin komen volgens de eerste formnleering van den regel de

coëxistenties G -|- L, L -|- ^^ ^^i V -j- ,S voor.

Treedt echter op de driephasenlijn van de verbinding het smeltpunt

wel, het maximnmsnblimatiepiint niet op, dan is de volgorde geworden

GVLS, zoodat wij in den hoek tnsschen G -)- V -|- L en V -[- i^ + "^

evenals in het vorige geval geen metastabiele verlengden kunnen

aantretfen en tnsschen beide lijnen nu de coëxistenties G -4- V, V -}-

L

en Ti -f S vinden. Dit geval treedt zooals bekend o. a. op, wanneer

een zouthydraat (vc'x'ir den overgang in het anhydrische zout of in

een ander hydraat) een smeltpunt bezit.

Heeft de \'erbinding zoowel smclt[iunt als maximumsublimatiepunt,

dan is de volgorde V^GLS geworden en treedt in den hoek tusschen

V -[- G + L eji G -|- I^ + ^> waar de coëxistenties V -|- G, G -f- ^^

en L -[- ^ voorkomen, geen metastabiel verlengde op.

^) Een dergelijk type van quadrupclpunten vindt men ook in het systeem IJzer

Koolstof. Smits Z. f. Elekliocliemie 18. 362 (1912|.

31
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Aan de hand van deze overweginfien kunnen de betreffende qua-

drupelpunten gemakkelijk worden geconstrueerd.

Eén van de weinige toepassingen \an de tweede soort zij hier

ten slotte in hel kort vermeld.

In mijne eerste mededeeling M betreffende het systeem zwavelwater-

stof—water heb ik de ligging van het quadrupelpunt S (hydraat)

naast twee vloeistofl'en (L, en L,) en gas (G) met de daarin nitloo-

pende di'iephasenlijnen volledig bepaald. Ware mij toen reeds deze

reael bekend geweest, dan had ik direct uit de figuur van de geci-

teerde mededeeling kunnen besluiten, dat tusschen de driephasenlijnen

S4-h -\-G en S -|- Lj + L., geen metastabiele verlengden \ oorkomen,

dat daar de coëxistenties

S -f Lj (uitspringende hoek tusschen S+ L^ + G en S -f I^i + l^J

L, + G „ „ „ S+ h, + G en L, + L. + Gj en

S+ L, „ „ „ S+ L, + G en S + L^-f L,)

optreden en de volgorde der phasen dus GL^SL, moet zijn. willen

de genoemde coëxistenties plaats grijpen tusschen phasen, die op

elkaar volgen in samenstelling. Daar nu het gas van deze phasen

de grootste hoeveelheid zwa\ ehvaterstof bevat is het duidelijk, dat

het hydraat minder water bevat dan L^ en de vloeistof L, dus aan

den waterkant ligt. Deze conclusie blijkt uit de later \errichte bepa-

lingen in mijne tweede verhandeling') over dit systeem ook werkelijk

juist te zijn.

Anorganhich Chemisch Laboratorium der Universiteit.

Amsterdam, 18 September 1912.

Sterrenkunde. — De Heer E. F. van de Sande Bakhuizen biedt

aan eejie mededeeling van den Heer N. Scheltema : Astro-

iiomische plaatsbepaling van Mekka en Djeddah uitgevoerd

in 1910-11. 3e Gedeelte.

(Mede aangeboden door den Heer H. G. van de Saxde Bakhuvzen).

6. Ajleiding van het kngteverschil Djeddah—Mekka.

Voortzetting.

b. Horloge y°. 7.

Horloge N". 7^ werd meegenomen op de 2e en de 3e reis naar

Mekka. Het heeft gedurende het waarnemingstijdvak eene vrij aan-

zienlijke versnelling vertoond ; een directe invloed van de reis, die

trouwens bij zakchronometers, die zoo \oorzichtig vervoerd werden

') Deze Verslagen, Januari 1911, p. 1057.

'^) Deze Verslagen, Juni 1911, p. 104.
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hifi- Iiel ge\al is o-cwcesl, miiidoi' ic \ lec/.cii /al /.iiii, is collier
als lufi- iiei

]iie1 zichthaar

Uit de waanieiniiigeii iiiel dit imiwcrk zijn nu weder fip ver-

seliillende wijzen uitkouislen vuor het lengteverschil afgeleid.
1". Uit de afzonderlijke reizen.

a. Reizen Dj.— Me.—Dj. ; gangen nil laatste tijdsbep. Dj,

en eerste na de reis.

\ (Mir

2e reis

Febr. 24

„ 25

„ 26

„ 27

Midden + 2"^ 34^d9

Zonder Febr. 26 34.82

+ 2"^

35^=08

34.92

33.89

34.46

Maart 11

12

14

15

16

17

3e reis

+ 2"!

36^39

37.00

37.79

35.50

34.33

34.56

Midden + 2"^ 35^93

b. Reis Me.—Dj.—Me. ; op de zelfde wijze bewerkt.

Maart 2 + 2"^ 32^27

33.13

34.20

34.72

Midden + 2"i 33^58

r. Reizen Dj.—Me. —Dj.; alle waarn. (ook Febr. 26) vooro-esteld

door formnles van den 1^" graad

2e reis -f 2"^ 35«22 {± 2^^48)

3e „ 36.46 .± 1.05)

Voor de 2e reis naar Mekka nam ik aan, wegens de slechte voor-

stelling door de formnle, de uitkomst der directe berekening zonder

Febr. 26, voor de 3e het midden van de 2 uitkomsten, dns :

2e reis + 2"^ 34^^82

3e „ 36.20

Midden + 2"^ 35^51

De gemiddelde nitkomst uit de reizen met beide aanvangspnnten

wordt dan +2'"34^54.

2". Uit algemeene oplossingen door middel van 2e machts-formules.

Zulke oplossingen zijn er 4 uitgevoerd : I en II met resp. uitsluiten

en gebruiken van Febr. 26, III en IV als I en II, doch gevende

aan de 6 waarn. der 3e reis te Mekka half gewicht.

Er werd gevonden

31*
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I 4-2"^ 34^64 (+ 0^90)

II 34.59 (+ 0.88)

III 34.77 (+ 0.80)

IV 34.70 (+ 0.78)

Ik nam caan liet midden der uitkomsten III en IV dus -[- 2'" 34'*74

en daarna als einduitkomst voor horloge N". 7 het gemiddelde der

uitkomsten uit de ie en 2e berekeningswijze

+ 2"^ 34 64

c. Horloge N°. 77.

Dit horloge wei'd op de 2e reis naar Mekka meegenomen, doch

ongelukkig is het toen, daar verzuimd was het oj) te winden, tus-

schen de \vaarnemingen van F'ebr. 24 en 25 blijven stilstïian. Ter

vergelijking met de te Mekka bepaalde standen kunnen wij dus

alleen geëxtrapoleerde standen ten opzichte ^an den tijd \an Djeddah

gebruiken.

Zoo werd D:e vonden :

Febr. 24
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oj) de moeilijkheitl dat bij lineaire iiiterpulatie de uilivomsleii niet

vrij zijn \an don invloed eener voortgaande gangverandering van

hel uurwerk. Heeft dit bij\ . jier dag eene vt'rsneUiwi in den dage-

lijksehen gang \an ()>.J0, dan zal men hij lineaire interpolatie in het

midden tusschen 2 tijdsbepalingen die 12 dagen niteenliggen, eene

font begaan van 1^8, en wel zal nit eene reis Dj.—Me.—Dj. het

lengteverschil zooveel te i/rooi worden gevonden.

Nu blijkt echter wel dat X°. 80. wanneer het na een tijdperk

van rust op eene reis werd medegenomen, aanmerkelijk is gaan

versnellen, doch die meer negatieve gang bleef dan geruimen tijd

na de reis onxeranderd, en de bij recht^treeksche interpolatie begane

fout zal nu veel kleiner en niet gemakkelijk in rekening te bren-

gen zijn. Om met eene voortgaande gangverandering rekening te

houden, heb ik echter ook de uitkomsten door middel van kwadra-

tische oplosshigen verkregen laten meestemmen.

Wij vonden dan :

Ie Reis.

Door interpolatie tusschen de naast insluitende Djeddaii-waarne-

raingen

Febr. 14 + 2'" 35^^75

13 35.83

16 35.48

Midden + 2"^ 35^69

Uit Ie machts-formule + 2"^ 37*85 (=b 1^^63)

Uit 2e machis-formnle + 2^35^05 (=b 0*72)

Wegens de bij de Ie machtsformide overblijxende groote fouten

werd de daardoor \erkregen uitkomst verworpen en werd als resul-

taat der Ie reis aangenomen het midden van de Ie en 3e uitkomst

+ 2'i^35\37

3e Reis.

Door interpolatie tusschen de naaste Djeddah-waarnemingen

Maart 11 -f 2"^ 34^51

12 35.51

14 35.49

15 35.80

16 35.44

17 35.33

Midden + 2"^ 35^18

Uit Ie machts-formule -|- 2™ 35s69 (± 0^59j

Uit 2e machts-formule -f 2'^ 33-^92 (± 0^49j
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Avaaibij Weide malen als Ie Dje(ldah--roep alleen Maart 7 cji Ö gehniikt

weicl daar de gang te \oren duidelijk van de latere afwijkt.

Aangenomen werd het midden der 3 uitkomsten

+ 2"! 34^93

Als einduitkomst neem ik aan het eenvoudige middental uit de

uitkomsten van beide reizen

-f 2"^ 35 15

e. Horloge N°. 81.

Dit uurwerk werd meegenomen op de eerste reis naar Mekka
;

omstreeks dien tijd schijnt zijn gang vrij standvastig te zijn gebleven.

De volgende uitkomsten voor het lengteverschii werden gevonden.

Vooreerst werd door vergelijking der uitkomsten te Mekka niet

standen geïnterpoleerd tusschen de naaste Djeddah-waarnemingen

xerkregen :

Fel.r. J4 + 2 '^ 36^74

J5 36.17

16 33.99

-f 2'° 35=63

Verder zijn 4 algemeene oplossingen uitgevoerd, I en II door 2e

machts- en ie machts-tbrmules, 111 en IV evenzoo, doch met uitslui-

ting van de afwijkende tijdsbepaling van Febr. 21 te Djeddah.

I + 2"^ 35=81 (± 088)

II 35.39 (± 0.85)

III 35.78 (± 0.83)

IV 35.22 (± 0.83)

Zooals telkens, bleek ouk liier dat hc! uit-luiteu eener afwijkende

tijdsbepaling tusschen andere in weinig invloed heeft. Als uitkom-

sten uit de 2e en Ie machts-formules neem ik aan

+ 2"^ 35^80

en + 2 35.30

en als einduitkomst het gemiddelde der naar de drie methoden ver-

kregen uitkomsten

+ 2 " 35 58

ƒ. Horloge N^ 84.

Dit werd medegenomen op de 3de reis. Naai- het onderzoek der

uitkomsten te Djeddah had het een zeer regelmatigen gang, geen

voortgaande gangverandering en ook slechts kleine toevallige afwij-
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kingen. Tijdens het verblijf in Meivka culiter xciIüoikIc hel een sterk

afwijkenden gemiddelden gang -)- 0\78 en hep het huitendien

zeer onregelmatig, terwijl het op de reizen zelf denzelfden kleinen

gang als te Djeddah schijnt gehad te hebben.

De volgende nilkomsten werden xoor dit unrwerk afgeleid :

Ie. door interpolatie tusschen de naastliggende tijdsbepalingen

te Djeddah :

Maart 11 + 2'» 32^10

„ 12 32.38

„ 14 34.52

„ 15 35.33

„ 16 33.77

„ 17 33.98

Midden + 2m 33^68

2e. door middel van 2e maehts-forninles, met en zonder gebrnik \an

de van den reistijd meer verwijderd liggende tijdsbepalingen \ an Maart

2 en 3:

+ 2'" 34^72 '(± 1^03)

32.83 (± 1.08)

3e. evenzoo door middel van Ie machts-formnles:

-f 2"^ 33^98 (± ls27)

33.64 (=b 1.02)

Van de nitkomsten door 2e maehts-formnles is het midden van

beide aangenomen : van die door Ie machts-formides scheen het

beter de eerste te verwerpen.

Gevende ten slotte aan de nitkomsten der 3 methoden gelijk ge-

wicht, zoo wordt de einduitkomst :

+ 2™ 33 70

vrij sterk afwijkende van die uit de andere unrwerken.

(j. Ah/emeene uitkomst uit de 6 uurwerken.

Bij tle in de voorgaande paragrafen gegeven afleidingen xan het

lengteverschil volgens ieder der gebruikte uurwerken werden ver-

schillende methoden van berekening gevolgd, die ieder voor zich

bijzondere voor- en nadeelen hadden, en werd meestal het middental

aangenomen van de op verschillende wijzen bereikte uitkomsten.

Natuurlijk was eenige wallekeur daarbij niet te ontgaan ; de invloed

daarvan op onze eindresultaten zal echter zeker niet groot zijn.

Het komt er nu nog op aan te beslissen, welke gewichten aan de

6 uitkomsten moeien toegekend worden. Al scheeji het aanvankelijk,
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dat de aan ieder uurwerk eigen nauwkeui-igheid verschillend zou

moeten aangenomen worden, zoo bleek dit toch ten slotte niet raad-

zaam o.a. wegens de ondervinding omtrent X^. 84, die volgens de

waarnemingen te Djeddah een \rij hoog gewicht zou hebben ver-

kregen en toch op de reis vrij onregelmatig schijnt te hebben

geloopen. Ook aan óen chrojiometer van Dent mocht als remnstru-

ment geen grooler gewicht worden toegekend, dan aan de horloges

van Leroy.

Ik heb dus aan de 6 uilkomsten gewichten gegeven evenredig

aan het aantal reizen, waaro[) ieder uurwerk gebruikt was, en bui-

tendien nog aan horloge 77, wegens de discontinuïteit in zijne stan-

den, half gewicht toegekend.

. Zoo verkreeg ik dan :

Lengteverschil Djeddah— Mekka.

Dent 2527 -f 2^34^62 Gew 3

LOGE
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+ •2"'34\95

wat inel ile door ons aaiigeiiomen einduitkomst Juist uog biuiien hare

middelbare fout overeenstemt.

7. Herleidtiiij der uitkomsten tot l)ekende /funleii. Leiuifi' rmi

Mekka ten opzichte van (rreeniüic/i.

Wij zuilen nu in de eerste plaats onze uitkomsten voor Djeddali

en Mekka herleiden tot bekende punten in beide plaatsen, en wel tot

de Mekkapoort te Djeddah en de Ka 'bah te Mekka.

De onderlinge ligging van hel waarneniingspunt] te Djeddah, het

Nederlandsche consulaat) en de Mekkapoort is door den Heer ^amm
vier maal opgemeten door de bepaling van richtingen en lengten van de

4 gedeelten van den weg, de eerste volgens de bonssole, de laatste

uitgedrukt in passen, wier lengte =()'\768 werd gevonden. Aan de

xiin magnetisch Noord door Oost getelde richtingen werd vooreerst

ter omzetting in astronomisch azimut de magnetische declinatie

aangebracht, waarvoor naar de Engelsche admiraliteitskaart — 'IA

aangenomen werd. De aldus verbeterde richtingen schijnen echter

naar de met hetzelfde instrument verkregen uitkomsten omtrent

den weg van Djeddah naar Mekka, waarover hierna, nog eene

nadere verbetering van omstreeks -|- 1°.6 te vorderen ^), zoodat in

het geheel — 0°.8 aangebracht is.

Uit de richtingen en afstanden zijn dan de rechthoekige coördinaten

volgens parallel en meridiaan in meters afgeleid, en daarvoor werd

als middehvaarden uit de 4 opmetingen gevonden (zie Plaat II,

Fig. 1, waarvan de schaal in hektonieters gegeven is)

:

h-~a

d—

c

e-d
Som

De sommen \an de twee eerste stukken geven als coördinaten van

de Medinapoort ten opzichte van de Mekkapoort — 407 "' en -|- 442'",

waar\oor naar de Engelsche adm. kaart Jidda with lts approadies

— 368"" en -|- 349"^ gevonden wordt. Ik neem nu het gemiddelde

1) De nauwkfUiige iiitl^onisl is-f-iJ'.O, üocli dit vers-.liii is hier vau geen

beteekeuis.

Lu'



470

van beide uitkomsten aan, en vind dan als coördinaten van het

Nederlandsclie consulaat ten opzichte van de Mekkapoort ^)

L X — — 446"! ^ ^ = + 355'"

of in lengte- en breedtesecunden uitgedrukt

Ll^ 15". 5 West t,(f = 11". 5 Noord.

Ter bepaling van de onderlinge ligging van het waarnemingsstation

Mekka en de Ka 'bah hebben wij een opgaaf van den Heer Salim

dat de laatste op 187 pas in Z.Z.W. richting van het eerste ligt.

Daarnaar is toen getracht het waarnemingspunt te identifieeren oj)

het plan van Mekka door Burckhardt, zooals dit door Snouck

HuRGKON.TE is lierzieii, waarvan de schaal in paslengten gegeven is.

Als waarschijnlijkste plaats is zoo gevonden het punt, dat op Plaat II,

Fig. 2 als punt III aang•ege^•en is, en dat zich van de als punt I

aangegeven Ka 'bah op een afstand van 192 pas in eene richting

13^ Oost van het Noorden bevindt.

De rechthoekige coördinaten van waarnemingsstation ten opzichte

van Ka' bah zijn dan:

A .1' = + 35"^ A _y = -|- 144"!

of A /. = 1".2 Oost i^U = ^"-7 Noord

Zoo x'erkrijgen wij dan :

Breedte Djeddali Mekkapoort 21° 29' 5 5

Breedte Mekka Ka 'bah 21° 25 18 4

Lengteverschil 38 24 4 = 2'" 33^63.

De aldus voor Djeddali verkregen breedte kan nu vergeleken

worden met de in 1876 door Comm. Wharton verkregen uitkomst,

welke ten grondslag ligt aan de Adui. kaart.

Het door hem bepaalde punt ligt op Geziret el Mifsaka en de door

hem daar gevonden breedte was -[-21° 28' O". Verder vindt men door

uitmeting op de kaart de breedte van de Mekkapoort 2197'" =: l'll".

4

grooter. Zij wordt dus 21°29'11''.4 d.i. 6" grooter dan de door ons

gevonden waarde, hetgeen, als men in aanmerking neemt de her-

leidingen die vó()r de vergelijking aan de beiderzijdsche uitkomsten

moesten aangebracht worden, vrij bevredigend mag genoemd worden.

In de tweede plaats kan Wharton's uitkomst voor de lengte

van Djeddah gebruikt worden, om ook die van Mekka ten opzichte

van Greenwich te bepalen. Hij vond als lengte van zijn .,Observa-

1) Deze getallen laten zich nog vergelijken met de coördinaten van het nevens

het Nederlandsche gelegen Engelsche consulaat. De admiralileitskaart geeft daar-

voor, zoo goed dit gaat : A x' = — 542ni l\y = '\- 344ii

Unze Plaul II l'^ig. 1 berust uitsluitend op de metingen van den heer Salim.
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tiüii spof" .'55)° 11' 25"; Nolgeiis de kaïirl ligt de Mekka|)uorl

2010 ni = J' 9" 8 oostelijk dus:

Lengte Djeddali Mekkapoorl 39° J2' 34". 8 = 2" :i6"' 50'.32

en daarnaar volgl

Lengte Mekka Ka 'bah 39° 50' 59". 2 = 2" 39'" 23^95

Wij hebben ten slotte nog getracht na te gaan, op welken grondslag

Wharton's lengte berust, en of daarbij de telegraphische lengtebepa-

lingen van Aden en Suez gebruikt zijn, doch, niettegenstaande door

den heer Schout bij Nacht C. J. Dk Jong, Chef der Afdeeling Hydro-

gra})hie aan het Departement van Marine te 's-Gravenhagc met de

grootste welwillendheid alle daar aanwezige kaarten en andere gege-

vens te onzer beschikking werden gesteld, is het niet gelukt hier-

omtrent zekerheid te verkrijgen.

Directe gegevens omtrent de grondslagen der Admii-ally Chart

waren niet te vinden. Toen is getracht het doel te bereiken dooi-

de kaarten \an Aden, Suez en Alexandrie te raadplegen en de

daarbij gebruikte lengten te vergelijken met de uitkomsten der tele-

graphische bepalingen, die hoofdzakelijk in aansluiting aan de waar-

nemingen van den Venusovergang van 1874 verricht waren, en

welke bewerkt zijn door Airy ^), Copflamd ') en Aüwers "). Ook op

deze wijze was echter geen zekerheid te verkrijgen, daar het niet

vast staat dat de grondslagen Aoor de lengten der \erschillende

kaarten met elkander in overeenstemming zijn, en daarenboven telkens

onzekerheid omtrent de juiste ligging der waarnemingspunten aan

eeue juiste l)epaling van de lengtefouten der kaarten in den weg-

stond.

Ik zag dus geen kans met eenige \vaarscliijnlijklieid de verbetering

te bepalen, welke de lengte van Djeddali volgens de Adm. Chart

nog zal vorderen, en ik moet de daarop gegronde lengte van

Mekka, zooals die hier boven is afgeleid, als de waarschijnlijkste

waarde beschouwen, welke voor het oogenblik aan te geven valt.

Alleen moeten wij nog trachten eene schatting te maken omtrent

de middelbare fouten welke aan de gevonden waarden \an breedte

en lengte van Mekka, Ka'bah moeten toegekend worden.

Ik geloof nu, wanneer ik voor de aansluitingen der waarnemings-

stations aan de vaste punten, zooweel in breedte als in lengte, voor

Mekka eene middelbare fout van 4: 1".5 en voor Djeddah eene van

+ 2".5 aanneem, deze niet te gering te schatten. Om de totale mid-

1) G. B. Airy : Account of observations of tbe transit of Venus, 1874, Dec. 8.

London. 188L
2j Dun Echt obseivulory publications. Vol. UI. Dun Echt. 1885.

') A. xVuwERS: Die Veuus-Durcbgango 1874 und 1882. Bd. 6. Beilin 189ü.
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delbai-e font van de lengte van Mekka ten opzichte van Green wie-h

te i)ekomen, zon men nog die van de aangenomen lengte van Djeddah

moeten kennen, doch ik zie geen kans daaromtrent zelfs eene schat-

ting te maken. De iiieronder volgende middelbare font in lengte heeft

dus slechts l)etrekking op de relatieve waarde ten opzichte van Djeddah.

l)nder dien verstande wordeji onze einduitkomsten voor de geo-

graphische plaats van Mekka Ka bah

Breedte -f 21° 25' 18 .4 - 2 .1

Lengte 39' 50 59 .2 — 4 .4

ot 2 39™ 23 .95 ^ O 30 O. van Greenw.

De uitkomsten door ,1. .1. Hkss verkregen uit den reisweg Djed-

dah—Mekka waien -.

breedte 21° 21'.7 ± 3'.8

Lengte 39052.0 =b 3.'2 ')

dus binnen de daarvoor aangegeven, doch nog vrij groote middelbare

fouten met ons resultaat overeenstemmende. Door onze bepalingen is

echter de bereikte nauwkeurigheid aanmerkelijk vergroot.

Ten slotte willen wij onze uitkom.sten voor Djeddah en Mekka

nog vergelijken met die van Ali Bey. Hieronder volgen de verbete-

ringen welke die laatste vorderen

Lff LI
Djeddah — 3' 36" + 6' 35"

Mekka — 2' 51" — 24' 1"

Ali Bey's breedtefouten zijn dns voor beide plaatsen ongeveer

— 3': de fouten in lengte zijn. zooals voor de uitkomsten uit maans-

afstanden 'voor de lengte van Djeddah hebben ook 2 waarnemingen

van eclipsen van .lu|)iterssatellieten meegestemd niet al ie zeer be-

hoeft te \erwonderen, groot en onregelmatig. Door Ali Bey werd

ook nog van een aantal andere plaatsen in Arabië de breedte bepaald.

Misschien zonden deze uitkomsten ook met 3' moeten worden ver-

minderd en dan redelijk betrouwbaar zijn. Ik durf dit echter hier

niet beslissen.

8. Weg van Djeddah naar Mekka.

In deze laatste pai-agraaf behandel ik nog de uitkomsten, welke

door den heer Sallm \erkregen zijn omtrent den weg tu.sschen

beide plaatsen, door dezen optenemen door middel der boussole en

het tellen der passen op eene voetreis van ^lekka naar Djeddah

voor dit doel ondernomen.

1) Hess ging daarbij inlusschen uil van de volgende cüordiualeu van Djeddali.

Mekkapoort Lengte 39MI' 47" O: Breedte +21=^9' 11", terwijl de Adm. Gliarl

E(l. rjOO geell 39^ 12' 35"; +2P29' 11", du:= iu lengte 48" grooler.
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De boussole, waarvan reeds vroeger spraak is p^eweesf, was een aan de

Leidsclie sterrenwacht behoorend zeer handig insti-unientje van ('asella,

voorzien \an een kijkertje, waarin ook de aziinntale verdeeling door

reflexie zichtbaar werd gemaakt en in volle graden werd afgelezen.

De volgende tabel bevat de aldns verkregen waarneniingsi-esnltaten

en. hunne verdei-e bewerking. De weg werd verdeeld in 92sud<ken,

voor iedei' van welke de richting en de lengte in aantallen passen

bepaald werd; 15 van de 91^ afscheidingspnnten (incl. de eindpnnten)

betreften kennelijke plaatsen wier namen in <le eerste kolom vermeld zijn.

De 2^' en 3^ kolom bevatten dan voor ieder der wegat'deelingen de rich-

ting it volgens de lionssole en de lengte / in passen iiiigedrnkt.

De richtingen « zijn nitgaande van magnetisch Noord door Oost,

Znid en West van 0^ tot IWV geteld. Zij moesten vooreerst herleid

worden tot hoeken e.' met het astronomi.sch Noorden, en daartoe

werd de magnetische declinatie ontleend aan de Adm. ('hart. van

Djeddah. Voor 19J i werd zij aangenomen te zijn 2^55' West — 11 X •^'

= 2°.4 West, en dit bedrag werd beschonwd te gelden voor den

geheelen weg. Als ()aslengte werd volgens opgaaf \an den heer

Saldi 0"\78 aangenomen en de in meters nitgedrnkte lengten der

wegat'deelingen znllen wij /' noemen. De 4*^ en 5^ kolom bevatten

dan de coördinaten ./; en // der pnnten 2 tot 98 ten opzichte van

punt 1, volgens parallel en meridiaan in nieters uitgedrnkt, zoodat

telkens

.'• = ^ /' sin u' y ^=: .2" l' cos «'

waarin het somteeken ait te strekken is over alle van punt J af

doorloopen stnkken.

De beide getallen van den laatslen re.uel in de 4^^^' en 5^'*-* kolom

bevatten dns de coördinaten in meters van de Mekkapoort te Djeddah

ten opzichte van den ingang van Mekka, en deze kunnen nu \er-

geleken worden met de verschillen tusschen de astronomisch bepaalde

coördinaten dier eindpmiteji. Daartoe moet vooreerst nog de ligging

van ,, Ingang Mekka" vastgesteld worden en als die ., Ingang" is

aangenomen het oj) het plan van Mekka plaat II tig. 2 met II

aangegeven punt. Daarnaar zijn zijne coördinaten ten opzichte van

de Ka bah L,r = 688 m. = 22".2 West

Li/ =z 253 m. = 8". 2 Noord

Wij verkrijgen dan ^ils verschillen tusschen de astronomisch be-

paalde coördinaten der j)unten 1 en 93

A ^ - 38' 2".2 = — 65705 m
y=z-\- 3'38".9 = 4- 1^729 m

lerwijl de uitkomsten uit de reiswaarnemingen waren

X = — 78324 m ?/ = -j- 5271 m
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en als constante richtingsfont rf= -|- 2''0', terwijl de grootheden « en /;

onmiddellijk kunnen gebruikt worden om de coördinaten \'an onze

92 punten te verbeteren. Die verbeterde coördinaten in meters

bevinden zich in de beide laatste kolommen onzer tabel.

Zij zijn tevens, eji daarmede de geheele weg Mekka—Djeddah, in

teekening gebracht iji onze plaat III. Aan die kaart is geen schaal

in meters toegevoegd, doch er zijn net-lijnen in aangebracht op

afstanden van 2' van elkander, zoowel in lengte als in breedte. Deze

zijn rechthoekig oj) elkander geteekend en als waarde der lengte-

minuut in meters is die aangenomen, welke bij de gemiddelde

breedte behoort. Daar onze absolute lengten ten opzichte van Greenwich

nog minder juist kunnen zijn, zijn op de kaart lijnen van O'

lengte en breedte door Djeddah Mekkapoort getrokken.

Aan het einde dezei' mededeeling gekomen, waaruit gebleken is

dat ik bij mijn werk van vele zijden raad en steun m()cht ontvangen,

zij het mij vergund daarvoor ook hier, voor zoover ik dit niet

reeds in den aanvang deed, mijn oprechten dank uit te spreken

aan allen welke mij die hulp wilden \'erleenen.

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Meded.

]S". 129^ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden :

H. Kamerlingh Onnes en Bengt Beckman, „Het }\k^.i.-effect

en de verandering van den galvanisclien iveerstand in liet

magnetische veld bij lage temperaturen. II. Het HMA.-ejfect en

de ver.neerdering van den loeerstand in het magnetische veld

van bismuth bij het kookpunt van waierstof en de temperaturen

daar beneden.

V. Lineaire verandering bij hooge veldsterkten.

§ 14. Lineaire verandering van het HAijL-efect in bismuth bij

hooge veldsterkte?!.

a. Zooals J. Becquerel ^) heeft voorgeslagen kan men het feit dat

, l»ij hoogere velden het IlALL-etfect in bismutii een lineaire functie

van de veldsterkte wordt, opvatten als het gevolg van de samenstelling

van het etfect uit twee conjponenlen. Een daarvan is evenredig aan

het veld en werd door ons — zie § 4 — bij plaatjes van geperst

electrolytisch bisnuith steeds negatief ge\onden. De tweede nadert

tot eene grenswaarde en is bij onze plaatjes bij waterstoftemperatureii

voor velden boven 3 Kilo^auss constant.

1) C. R. 154, 1795, 1912.
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Auu <lc wel vuil o\(Mii('(iigliüi(l mei liel \t^l(l wordl sour velden

boven 3 Kiluganss, ni. ;i. \v. door de eerste eoinponent van Hkcqikkei-

hiiiiieii de üren/en der \vaarii'Miiiiiü,st()iden slrcMiti' voldaan. Wii ueven

in Tabel XIV als xoorbeeld de nit

RH — a'H -\-V (3)

met «' — 54.3 en // = 42.10'

(waar a' en // in absolnte maal zijn j^egeven), berekende waarden,

jiaast de aan Tab. 111 cmtleende waarden voor 7' = 20°.3 K.
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a' = a\e-'^'T (4)

Om ook de waarden bij hoogere temperaturen op te nemen zou

eene meer sameiifrestelde formule moeten worden gegeven.

De constante h' , de maxinuunwaarde \an de tweede component

\an Becquerel, die bij de gewone temperatuur negatief is, wordt

bij Bi.i en Bi^ni bij het afdalen tot waterstoftemperaturen positief.

De onderzoekingen van Beckman, bij de temperatuur van vloeibare

lucht met dezelfde plaatjes verricht, hebben geleerd, dat de omkeering

van het teeken beneden 72° K. moet geschieden.

1). Wat de kristallen betreft hebben wij in § 13 reeds opgemerkt,

dat, wanneer de as i op het veld staat, het HALL-effect bij gewone

temperatuur negatief is en tot een grenswaarde nadert.

Wij kunnen daaraan toevoegen, dat bij een ander staafje eveneens

met de as i op het veld bij gewone temperatuur een maximum bij

Hr= 9500 en daarop volgende vermindering gevonden werd, (lO-^ RH
van 37 tot 35,4), hetgeen doet verwachten, dat dit ook bij hoogere

\elden dan door ons gebruikt werden bij het in § 13 behandelde

staa^e het geval zal zijn. Bij waterstoftemperaturen is het teeken van

het HALL-verschijnsel omgekeerd en dus positief geworden, terwijl

het van af 3 Kilogauss lineair met het veld toeneemt {a' = + 3.65

// = + 12.2 . 10') ').

Daaruit blijkt, dat het positieve effect voor het geval dat de as

1 op het \eld staat bij gewone temperatuur veel zwakker zijn moet

dan het negatieve en dat het eerst bij zeer lage temperaturen belang-

rijk wordt. Wij vonden dus voor het geval dat de as i op het veld

staat hetzelfde verschijnsel als door Becquerei, geconstateerd is voor

het geval dat de as // aan het veld is.

Het veld waarbij de tweede componente tot verzadiging komt is voor

on.-5 kristalzuiltje \an bepaalde richting bij waterstoftemperaturen het-

zelfde als dat, waarbij \oor een plaatje, bestaande uit verschillend ge-

richte kristallen (bijv. een plaatje van geperst electrolytisch bismuth) de

verzadiging bereikt wordt. M. a. w. het verzadigingsveld schijnt voor

de verschillende richtingen l»ij het afdalen tot waterstoftemperaturen

hetzelfde te worden.

1) J. Becqukrel vestigt de aandacht er op, dat RH bij lagere lemperaluren

groote waarden aanneemt. Dit springt bij de door ons gevonden waarden bij water-

stoftemperaturen nog veel meer in het oog. Voor Blpii werd voor H = 8500

liH = 500 .
10"> gevonden. Bij dit plaatje werd trouwens ook bij de temperatuur

T= 90^ K. een hoogere waarde (RH = 214 . 10' van 0" = 8500) gevonden, dan die

welke Becquerel bij zijne plaatjes vond. Uit zijne opgaven l.c. berekenen wij bij

de temperatuur van vloeibare lucht voor ^=8500 RH=\Q8.10^' (oï R= -\-19.S).
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§ 15. Lineatrc reranderuuj can de ireerstandsveniu'erdevuKi luin

bismuth hij hoofje veldsterkten.

Wij hebben in § 2 opgemerkt, dal de weersümd voor iiooge velden

lineair afhankelijk wordt van het veld. Van af 12000 gauss (zie § 2)

is nl.

— = aH^h
, . . (1)

w
(vergel. fig. 1 in de volgende nietledeeling van Bkngt Beckmanj

waarbij de waarden van a en h sterk afhangen \an de eigenaardigheid

van het bismuth (geperste draad van electrolytisch bismuth of ver-

schillende plaatjes \an geperst electrolytisch bismuth).

Opmerkelijk is het, dat de coëfticient a van de lineaire weerstands-

verandering en a' van de lineaire Nerandering van het HALi,-effect

van af de temperatuur van \ loeibare lucht verder dalende door

temperatnurfïincties van denzelfden vorm ^'Oorgesteld worden, zoodat

« = «o«-'^ (2)

gesteld kan worden. Dit blijkt wanneer men de getalwaarden door

Beckman bij de temperatuur \an \loeibare lucht gevonden (zie

volgende mededeeling §§ 2 and 3) samenvat met die \an Tabel I,

II, III. Let men er op dat van verschillende plaatjes de waarde

zoowel van i? als van ji' zeer verschillend gesteld moeten worden,

(voor Bl^,! ,? = 0,023 en ji' = 0,023

„ 5/^ii i?= 0,0140 „ ii'== 0,006

„ Bidi ,:?= 0.026)

zoo blijkt het wel, dat omtrent de vraag of de numerieke waarde

van /j en (i' voor zuiver bismuth al of niet dezelfde is nog niet kan

worden geoordeeld en de overeenstemming bij S/^/ toevallig kan zijn.

De constante h, die bij gewone temperatuur zeer klein is, is bij

waterstoftemperatuur aanzienlijk negatief geworden.

Natuurkunde. — De Heer Ka^ierlingh Onnes biedt aan Meded.

No. 130(/ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden :

Bengt Beckman : „Het YikiA.-etfect en de veranderinij van den

galvanisdien weerstand in het magneti-icke veld bij lage tempe-

raturen. III. Metingen over het RALL-efject en de verandering

van den loeer.stand in het magnetische veld hij metalen en legee-

ringen voor temperaturen tusschen -f-
17° C. en '— 200° C."

(Mede aangeboden door den Heer Loee^sttz).

§ 1. Inleiding. In de zitting van 29 Juni 1912 werd door Prof.

H. Kamerlingh Onnes en mij eene mededeeling over metingen van

het HALL-effect en van de weei'standsvermeerdering in het magneti-
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sclie veld bij de teraperatiireii van vloeibare waterstof gedaan. Dit

onderzoek is thans met hetzelfde materiaal en volgens dezelfde

methoden nitgebreid tot de temperaturen, die mer \loeibaar ethyleen

en met vloeibare znnrstof verkregen kunnen worden. Het is nl. van

groot gewicht, dat de waarnemingen omtrent eenzelfde stof zooveel

mogelijk aaneengesloten gelijkmatig over het temperatuurgebied

verdeeld worden. Door de nu verrichte metingen wordt het mogelijk

de bij de temperaturen \an vloeibare waterstof verkregen uitkomsten

in ^'erband te in-engen met de nitkomsten van vroegere waarnemers,

welke immers alle slechts tot de temperaturen van vloeibare lucht

afdaalden.

Wat methode en materiaal l>etreft wordt op de bovenvermelde

mededeeling verwezen. Teneinde de diagrammen meer volledig te

maken zijn daarin ook, zonder dat het telkens afzonderlijk wordt

vermeld, de zooeven genoemde, met waterstof verkregen uitkomsten,

verwerkt. In deze mededeeling bepaal ik mij tot de uitkomsten be-

treffende hismutli.

1. Bisnnith.

§ 2. Weerstandsverandering van een draad van ehctrohjtisch Insmuth.

De Aveerstand \an den hismuthdraad Bidi werd voor acht verschil-

lende veldsterkten bij \ijf verschillende temperaturen 7'= 290^ K,

170° K, 139°.o K, 90" K, 72" K gemeten.
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Het resultaat is neergelegd in Tabel I. //is de xeldsterklc in

Gaiiss, tr' j- de weerstand in Olmi in liet nlagneti^ell \eld hij de

absolnte tempei-atnnr 7', ir j de weerstand /.onder veld on ii\ deze

bij 0^ C.

Fig. 1 geeft een o\er/jelit van de weersiandsvermeerdering en de

veldsterkte (Isothermen), lig. 2 \an de weerstandsvermeerdering en

de temperatunr (Isopedenj,

iQ
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IC 830 1y W" X
waarnemers verkregen werden. Daarbij is opgegeven —— en

"• 2730 K tc\

voor een veld van 16 Kilogauss en bij de temperatuur van vloei-

bare lucht.
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De isothermen zijn Wij /.\vakke xeiden convex naar de zijde \an
de abscissenas, zij zijn evenals bij de waterstoftemperaturen vanaf
12 Kiioganss redde lijnen. Voor //>J200<) is evenals i>ij waler-

sloftemperatnren (l.c. § loj

r=aH-\-b (1)

waar o en b twee constanten zijn, terwijl in eerste benadering bij

lage temperaturen geldt

:

a = a^^'-}T
^2)

In hoe\er de laatste betrekking- ver\uld wordt, l»lijkt uit de

volgende Tabel III.
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Fie. 3.

weerstand en de M?ld>terkte en tig. 5 over HALL-efïeet en veldsterkte

bij verschillende temperaturen. ^)

De isotherraen van de weerstandsverraeerdering in het magnetische

veld toonen hetzelfde karakter als hij Bidi. Maar het rechtlijnige

deel begint reeds bij 7 Kiloganss. Ook hier geldt de betrekking (2)

in het gebied 90° K^Ty 15° K. Dit blijkt nit tabel VI.

De vermindering van den weerstand l>ij lage temperaturen zonder

veld is voor Bi^i en Bidi bijna dezelfde.

In vloeibare lucht blijkt echter de weerstandsverraeerdering in het

Ed
1) Wij herinneren er aan, dat RH — — , als E de HALL-spanning, d de dikte

van het plaatje en I de stroomsterkte in den hoofdstroom is. RH is dus de HALL-

spanning voor (/ = 1 en i = 1.
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Voor //= 11090 is bij

7' = 90° K

7'=r20,3\A'
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7,5

19.7

3,25

4,7

Bij /)/]/j is (Ie teiuperafiiiufoetKifieiit \ ;\ii den \veei>tiiii(l zondeiM ekl

negatief, wat zuntler twijfel 0[) verontreiniging- wijst. De specifieke

weerstand is bij 7' = 289'' /v nooi' /h],i ongeveer 1,5X10% voor

Bi,,ji 2,3 ^, 10^' C.G.S.

De weerstandsverandering in bet niHgneet\eld is voor J>/„ii veel

kleiner, in 't bijzonder bij lage temperaturen.

Voor i/^3000 werd RH evenals i)ij de [troeven met vloeibare

waterstof eejie lineaire functie .
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lur — n n '; i: cm

Men kiiti luuir liet vooi-heeld \aii .1. I)K< (^iKiu:!, ' het llAi.i.-eHect in

l)i>iiiiitli oinatlen nis te bestaan nit twee edniitoncnlen. 1 )e eeiie eoni-

poiient \an liet etlect is even red iu- aan liet veld en is bij de door

mij gebruikte plaatjes, v/i/,,/, B/^,]/, altijd nef^atief. De tweede is bij

deze plaatjes van af H =: 'SOOO constant of, zooals men zeggen kan,

verzadigd.

In liet temperatuur uebied

iiP A'> 2'> 15° A'

wordt 'i' in eerste benadering bevredigend voorgesteld door

a=ao'e-.'^'^ (4)

In hoeverre aan de betrekking (3) voor T= dO° K niet '/' = '20.6

en // = 39,3 X 'iO*^ bij Jji^n voldaan wordt, lilijkt uit Tabel VII. Inlioe-

ver de betrekking (4) geldt blijkt nit Tabel VIII.

TABEL VII
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TABEL VIII.

a
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wet (Ier ()\ ereeiisiciiimeiKlc Uiotaii'U'ii, werd iii Meded. X". I27r,

Mei '12, § 1 in hel liclit Liesleld. Het is te danken aan de nit<5e-

breide reeks van nauwkeurige isotliernibepalingen van K AMKKi.iNciH

Onnes en zijne medewerkers Braak, Crommklin, W. J. ük Haas, dat

eene zoodanige vergelijking met eeiiige \rueiit kon geschieden.

Bij dit onderzoek werd aangevangen met de tweeatomige gassen,

speciaal met waterstof, eenerzijds wijl het het meest voor de hand

liggende vereenvoudigde beeld voor de moleculaire attractie, dat

eenige hoop op overeenstemming met de experimenteele resultaten

geeft ^), n.1. de door Reinganlm het eerst inge> oerde voorstelling, dat

zij te danken zou zijn aan de onderlinge electrostatische werkmg van

bii)olen met een constant moment, die zich in het centrum van het

molecuul onbeweeglijk er mede xerhoiiden bevinden, met de aamiame,

dat de moleculen tegen elkander l>otsen als harde ceiUraal gebouwde
bollen, tot eene waarde xooi- de sjiecitieke warmte leidt, die het naast

met die van de moeilijk ontleedbare tweeatomige ga.ssen bij gewone
temperatuur overeenstemt, en voor deze bij de genoemde onderstel-

lingen in Suppl. X». 24A § 6 eene geheel bepaalde en dus onmiddellijk

te toetsen afhankelijkheid \an B \an de tempei-atuui- afgeleid werd.

Anderzijds zijn voor waterstof waarden van /.' over een grooter

temperatuiu'gebied dan \-oor de andere gassen bekend, wanneer men
van helium, waarxoor de waarden van B \oor de temperaturen

beneden het BoYLE-punt nog betrekkelijk onzeker zijn, afziet.

De voornaamste bij dit onderzoek verkregen uitkomsten kunneji

als volgt samengevat worden. De experimenteele resultaten betrettende

den tweeden viriaalcoetïicient van waterstof boven —100° C. (waar-

nemingen reiken tot -|- 100° C laten zich vereenigen met de bo\en-

genoemde aannamen van Suppl. N". 24i^ § 6 (harde bollen met

constante l)ipolen). Beneden — 100° C. vertoont waterstof daarvan

ten slotte belangrijke afwijkingen. Beneden het BoYLE-punt (corres-

pondeerend waarnemingsgebied \ an — 180° C. tot — 230° C. voor HJ
bleek waterstof overeen te stemmen met argon, en, voor zoover de

experimenteele gegevens betielfende helium toelaten eene conclusie

te trekken, met helium. Tusschen — 100° C. en — 230° C. schijnt

dus ook lu't thermisch t/edim/ ra)i icaterstof tot d<tt van eene een-

atomi(/e .s-fof te naderen en <Ii'.ar<ian (jelijk- te worden, gelijk dit voor

1) Vergel. M. Reixganum, Aiiii. d. Pliy^. (4j 38 (1912), p. 649, vuor het uit-

sluiten van de veiklaring der moleculaire attractie uit de gravitatie, of (althans

van de geheele moleculaire attractie, verg. p. 505 noot 2) uit de magnetische

werkingen der in de moleculen der paramas:netische stotïen aan te nemen magne-

tonenrijen.

33

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.



494

het caloriscli gedrag door Eucken ^) gevonden is. Deze conclusie

wordt door de uitkomsten betreffende den coëfficiënt van inwendige

wrijving ondersteund.

Ook voor zuurstof werd gevonden, dat het thermisch gedrag, wat

den tweeden viriaalcoefticient betreft, en voor zoover deze uit de

waarnemingen \an Amagat kan afgeleid worden, tusschen 0° en 200° C.

overeenkomt met dat \ an een stelsel harde centraal gebouwde bollen

met in hun middelpunt een bipool met constant moment.

Voor stikstof daarentegen werden in hetzelfde temperatuurgebied

(0°— 200° C, waarnemingen van Amagat) beduidende afwijkingen

van het gedrag van harde centraal gebouwde bollen met in hun

middelpunt een bipool met constant moment gevonden. De afhanke-

lijkheid van B van de temperatuur in het genoemde temperatuur-

gebied komt voor stikstof overeen met de onderstelling, dat de van

DER WAALs'sche groothedcu a\\ en hs^- constant zijn fSuppl. X". 24a

§ 3); de door Bestelmeyer en Yalentiner bepaalde waarden \'an B
bij 81° tot 85° K. wijken daarvan dan echter belangrijk af.

§ 2. Methode. De \ergelijking \an de experimenteele resultaten

betreffende B met de op grond van verschillende onderstellingen in

Suppl. K". 24 voor deze grootheid gevonden betrekkingen geschiedde

graphisch door middel van logarithmische diagrammen (verg. Suppl.

N". 23, Math. Ene. V JO, Nr. SSa). Daartoe weerden voor de ver-

schillende gassen log ^x, log T-diagraramen op doorzichtig millimeter-

papier op eene schaal 1 mm. = 0,005 vervaardigd. Hierbij beteekent

volgens vSuppl. N". 23 Bs de tweede viriaalcoefficient, als de empi-

rische toestandsvergelijking in den vorm :

l^ 5x ,
Cs Ds

,

Bs
,
Fs\

pvs = As]l+— +—, + —, + —, -^—A. . . (1)

I
i-y fX VS VS VS ]

geschreven wordt, terwijl de index x aanduidt, dat als volume-

eenheid het normaalvolume gekozen is (verg. Suppl. N°. 23, hoofdstuk

Einheiten). De waarden van Bs werden ontleend aan de betreffende

individueele waarden der coëfficiënten Ba, die in vroegere mede-

deelingen, van Kameklingh Onnes en van dezen met Braak, met

Crommelin en met W. J. de Haas verkregen zijn. We zullen deze

laatste coëfficiënten in het vervolg ter herinnering daaraan, dat zij

gelden voor de empirische toestandsvergelijking, wanneer deze ge-

schre\en wordt in den voi'ui van verg. (II) van Meded. N". 71

(Juni 'Olj, en dat de index a daarin eene andere beteekenis heeft

dan in Suppl. N". 23, met een index (;,) voorzien. Dan wordt de

') A. Eucken. Berlin Silz.-Ber., Febr. 191:2, p. 141.
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hei'leidino- bewerkstelligd met beluilj» van de Itelrekkiiig

/;, =^^_ (2)

V(K»r de \erscliilleiide «iasseii weid steeds eerst luigegaiiii ctf de

lemperatiuiiafhankelijklieid van />' mei de onderstelling van hard»'

niolecnlen iverg. Siippl. >s". 24// § 'A voor centraal gebouwde boileji,

§ 4 voor ellipsoides. verg. ook aldaar p. 1405 noot Jj met van der

WAALs'sche attriictiekracliten overeen te brengen is. Deze onderstelling

geeft (Cf. Suppl. N". 24^7 § 3 verg. fl4)):

^X=/>WN 1-- -\ (3)

met constante waarden van '/u'n- I>\\^ en A^-. Voor dit onderzoek

werd nu op dezelfde schaal als bovengenoemd eveneens op door-

zichtig millimeterpapier 7'j :=: log(J—t) als functie van logt uitgezet,

^'WX
waarin T ==

"—
. Hierl)ii werd log t in tegengestelde riclitin»; aan-

groeiend aangenomen als log T bij de bovengenoemde diagrammen.

Ter vergelijking met de onderstelling, dat de moleculen van het

gas zich gedragen als harde centraal gebouwde moleculen met in

hun middelpunt een electriscli dubbelpunt (bipool) met constant elec-

trisch moment (Suppl. N". 24/^ § 6; werd verg. (59) van Suppl. N". 24/>

geschreven in den vorm :

Bs = 6wxx U--^ {hvY - ^ {hvY - J^- {hvy. ...
I

. (4)

Hierin hebben // en r dezelfde beteekenis als in Suppl. N°. 246 § ö

en stelt />\vxx den factor voor, die bij de hier gekozen eenheden

^ 4
voor den tactor — n . -^.tö' van Suppl. N'\ 24A § 6 in de plaats

Z o

treedt. Uitgezet werd

>;, = log
1
1 - 1 {hvy - i {hvy - J^- {hvy. . . .

j
. (5)

als functie \an log /a-, waarbij weder log /a" in tegengestelde richting

aangroeiend aangenomen werd als log ^' in de log^x, log -T-diagram-

meu. Waar iioodig werd in i5: met de termen tot en met (Ar)^'

rekening gehouden.

Waar het argument \an de logarithme negatief werd. werd als in

Suppl. N". 23 Xr. 38 (verg. aldaar noot 399i de logarithme van de

absolute waarde uitgezet en de betreffende tak \an de kromme met

[n) gekenmerkt.

De vraag of de experimenteele waarden \an ^x u^et een der

33*
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formules [3) of (4) overeenstemiiieii, komt iiti daarmede overeen ot'

liet betreffende log ^x , log V'-diagram (hetzij geheel hetzij voor een

o-edeelte) door evenwijdige verschuiving mei het T,, logt- of met

het 7, , log Ar-diagram tot dekking gebracht kan worden ').

§ 3. Waterstof, a. De individueele viriaalcoefficienten voor H^

werden ontleend aan Meded. N°. 100a (Nov. "07) tabel XXII en

Meded. N". 100^ (Xov. 07) van Kamerlingh OniNEs en Braak (vergel.

Meded. N". 1016 tabel XXV voor de reductie van de temperatuur

tot de AvoGAüKOschaal) en aan Meded. X". J27c i;Jiini '12) tabel IV

van Kamerlingh Onnes en W. J. de Haas"').

b. Bij het schuiven van het log Bs , log 7'-diagram van H, op het

lo"-7i, logT-diagram, hetwelk ik verder het diagram voor constante

«wen h\\ Zc\\ noemeji, bleek, dat het niet mogelijk is beide diagrammen

over een eenigermate uitgestrekt temperatuurgebied tot dekking te

brengen ^zie Fig. Ij. Hieruit blijkt weder ;verg. algemeen Suppl.

X'. 23 Xr. 44 , dat over een eenigermate uitgestrekt temperatuur-

gebied voor waterstof zelfs de planetarisclie gastoestand (die, verg.

Meded. X". 127c-, Mei '12, § 1 van Kamerlingh Onnes en W. J. de

Haas, nader bepaald kan worden als die toestand, waarin zich nog

slechts alleen de invloed ^an den term met B in de toestandsverge-

lijking doet gevoelen niet mei behulii vaii constante a\\ en A\v kan

voorgesteld Avorden.

Men zou nu kunnen trachten waarden van ^/\v en /)\y te bepalen,

die telkens in een beperkt temperatuurgebied bij de aanname, dat

a\Y en hsv voor dit gebied als constant kunnen worden beschouwd,

volgens verg. (3) waarden van B leveren, die met voldoende nauw-

keurigheid met de experimenteele overeenstemmen, door telkens de

twee diagrammen zoo op elkander te leggen, dat de kromme, die

de experimenteele i>unien vereenigt, raakt aan de 7;\, log r-kromme ^).

') Deze methode komt overeen met de \ogB, d log £ f/ log ï'-meHiode van Suppl.

N'. 23 noot 399.

-) De uil de ^netingen van Amagat berekende individueele viriaalcoeificiealen

voor Ho, die in Meded. N'. 71, Juni '01, p 143 gegeven werden, sluiten niet

voldoende aan bij die uit de Leidsche metingen en zijn daarom niet geschikt om

eene voortzetting van de temperatuur afhankelijkheid van Bs naar hoogere tempe-

raturen te leveren.

=') Met deze waarden van aw en bw zou men voor elke belrellende temperatuur

als in Suppl. No. üS Nr. 38 waarden voor de kritische reductiegroolheden voor

den- planetari.^^chen gastoestand van de onderzochte slof kunnen bepalen, wanneer

als vergelijkingstype gekozen wordt een fictieve stof. waarvoor a\\ en bw constant

aangenomen worden.
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In Fig. i zijn de tliauraniiiR-ii /.oo o|> elkander <!,es('li()ven, dat de

bovengenoemde overeenstemming voor liet HoYLK-pnnt |)iaats lieefl ').

Daarbij \iel hel pmii log 7'= 2,0, log />*x =r 6,5 '" op hei |iuii1

Coa:Sh

logT=0,024, 7:^^=9,4] 2—10. Hieruit en uit .4x,oc=^4Ao,7i)=0,y9942 =)

wordt gevonden a^x = 0,473 . lO-» en bw^ = 1,224 .
10 -3, welke

waarden derliahe bij aanname, dat deze grootheden als constant

kunnen beschouwd worden, althans voor den planetarischen gas-

1^ Men ziet gemakkelijk in lioe het criterium van aamaking voor dit geval ge-

wijzigd moet worden.

2) In Meded. No. 1006, Nov. "07, is verkeerdelijk (gelijk uit de waarde van

Bxonh onmiddellijk blijkt) gedrukt 0,9992 12, welke waarde als 0.99924 in de Gom-

municalion is overgegaan.
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toestand bij de beschomvde temperatuur, die hier J0(^° K. gevonden

wordt, de nauwste aansluiting' aan de ex[)erinienteele thermische

toestandsvergehjking zullen geven ^) ').

c'. Bij het schuiven van het log Bs, log 7'-diagram voor H, op

Jm^

e.9-10 £^H^v

Fier. ±

1) De door Braak, Diss. Leiden 1908, p. 82 gegeven waarden van a\v.\ en ^wx
zijn door hem afgeleid volgens eene rekenmethode, die in wezen overeenkomt met
de log B, log C-methode van Suppl. No. 23, Nr. 38, toegepast op de vergelijking

van H2 met een fictief vergelijkingstype met constante «w en b\\. Het verschil-

tusschen deze en de volgens de log B, d log Bjd log T-methode hier verkregen
resultaten wijst er op, dat zelf« voor een beperkt temperatuurgebied, wanneer men
zich niet tot den planetarischen gastoestand bepaalt, tusschen waterstof en een
vergelijkingstype met constante aw on b\\ geen volledige correspondentie bestaat.

2) Van het afleiden van dergelijke waarden van aw en hw voor andere tempe-
raturen, waaraan zich verder bv. als aangegeven in Suppl. Xo. 23, Nr. 38, liet

opstellen van deviatiefimcties zou kunnen aansluiten, werd afgezien.
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het 7;\, log Ar-diagrain, liet welk ik xiM-der liet diagraiii xooi- de con-

stante bipolen zal noemen, hleek, dat voor de teniperatnrcn l«)\fn

het BoYLK-pnnt tamelijk goede dekking verkregen kon worden, zie

Fig. 2. Voor lemporatnren beneden het Bovuvpnnt worden de afwij-

kingen, die zieli voor hel nog boven het BoYi,K-pnnt gelegen [»unt

—164° C. reeds beginnen te vertoonen, zeer belangrijk, zoo zells dat

beneden zekere tem[)eraliinr geen zelfs alleen plaatselijk samenvallen

(aanraking der betreflende lijnen) kan verkregen worden.

Ziet men deze afwijkingen bij lagere temperatnnr aan als het

gevolg van eene naar die temperaturen voortschrijdende afwijking

van het gedrag der H,-moleculen van de onderstellingen, die aan de

constructie van het diagram der constante bipolen tot grondslag

gediend hebben, dan is er reden om de ojielkandei'legging der

beide diagrammen nog iets anders dan in Fig. 2 is voorgesteld te

doen [»laats hebijen, nl. zoo dat de punten voor de hoogste tempera-

turen van waarneming op de lijn dev constante bipolen komen te

liggen. Inderdaad vertoont dan het log Bs, log 7 -diagram eene naar

lagere temperatui-en regelmatig voortschrijdende afwijking van het

diagram der constante bipolen, welke afwijking reeds bij — 139° C.

merkbaar is. Voor hoogei'e temperaturen kan het theiiniscli gedrag

van traterstof in den planetarischen gtistoestand, voor zoover de

w^aarnemingen strekken, d.i. tot 100° C, en inachtnemende de nauw-

keurigheid waarmede B uit de waarnemingen is afgeleid kunnen

wordeji, voorgesteld worden als dat van een stelsel van harde centraal

gehoumde hullen met in hun middelpunt een hipool met constant elec-

trisch moment. Het calorisch gedrag \an H,, waarbij afwijkingen

veel spoediger duidelijk te voorschijn treden, is in eerste benadering

voor de hoogere temperaturen \an het beschouwde gebied hiermede

in harmonie.

Het ligt voor de liainl uit deze overelkanderschuiving der dia-

grammen de waarden van o = diameter van het molecuul en r =
potentieele energie (bij i" = O voor r = :c) van twee moleculen bij

aanraking, als de assen der bipolen onderling // en ± op de verbin-

dingslijn der middelpunten gericht zijn (verg. Suppl. X\ 246 § 6),

te bepalen. Bij de overelkanderlegging, zoodanig dat de H^-punten voor

de drie hoogste temperaturen op de lijn der constante bipolen kwamen
te liggen, viel het punt log Ar = 0,2, 7;., z= 9.7—10 op het punt

log T 3= 2,075, log i?N = H,540— 10. Hieruit volgt met de aan de

waarnemingen van Pekkin ontleende waarde /a^ = 1,21 .
10-'^ (Suppl.

N". 23, noot 174) :

r:==2,28 .
10-l-t [erg].
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Venier \ülgt /avx-.-:. = 0,692. 10 -'^ vooi- hel \ier\üu(l \aii liet

eiu-en volume der moleeuleu, gemeten mei liet iiurmaai-voliime als

eeiilieiii, liij de hier gemaakte onderstellingen. Deze waarde, die ook

als door e.virapolatie tot zeer hooge temperaturen verkregen kan

opgevat worden, is belangrijk kleiner dan die, welke boven bij de

onderstelling, dat over een weinig uitgestrekt temperatniirgel)ied (i\y

en b\\ als consiant zouden mogen worden aangenomen, gevonden

werd, en evenzoo belangrijk kleiner dan de door Bra.\k, Diss. p. 82

en 83, gevonden waartien. Bij de besclionwing van den eoefïicient

van inwendige wrijving zal op de veranderlijkheid \ an hw met de

temperatuur teruggekomen worden.

üit hsvs'-r. wordt de diameter \an het molei'uul vei-kregen met

behulp van

1 4
/>\vx^^'lxoOj ÖMzrr--- .V. ---rrö' (6)

^ o

Hierin is r-y^M=: 22413 [em^] ') het theoretisch normaaUolunie van

de moleculaire hoeveelheid, en .V=: 6,85.10'' ') het AvoGADRo'sche

getal. Men vindt

:

(j=2,2J.JO-Hcm.].

Verder ^'olgt uit de waarden van v en o voor het moment van

den bipool

:

me ^ 4,96.10- ^^ [electrost. eenh, cm.].

Bij de aanname, dat de beide polen electrische ladingen hebben

gelijk aan die van één electron, zou de afstand der beide polen

1,17.10-^ cm. "j, d.i. ongeveer 7iu van den diameter van het molecuul

worden, zoodat er dus binnen het molecuul ruim plaats voor een

dergelijken bipool aanwezig is. Electromagnetische krachten van de

moleculen op elkander komen bij de rotatiesnel heden, die de mole-

culen bij de hier beschouw^de temperaturen gemiddeld zullen ver-

krijgen, nog niet in aanmerking, waardoor de aanname, dat we

1) Verg. Suppl. N'. 23, noot i23, en „Einheiten"' a.

-) Ontleend aan de onderzoekingen van Perrix, verg. Suppl. N'^. ;23, noot 173 .

^) Dezelfde orde van grootte vonden Rutherford en Mc Kling, Physik. ZS.

2 (.1900), p. 53, uil de energie noodig om een gas Ie ioniseeren, Reingakum,

Physik. ZS. '2 (1900), p. 241, Ana. d. Pliys. (4) 10 (1903), p. 334, en 1. c. p. 493

noot 1 , uit de afhankelijkheid van den coëfficiënt van inwendige wrijving van de

temperatuur (verg. j; 6), uit de trekvastheid van metalen en uit de verdampiiigs-

warmte van vloeislofTen, en voor het moment van hel molecuul : Debije, Physik.

ZS. 13 (191:2), p. 97, uil de afhankelijkheid van de diëlectrische constante van

eenige vloeislolTen van de temperatuur.
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alleen mei elecli-ostalisclie krachleii k' ivkeiicii liebhcii (Sii|)|»l. X". 'l\h

§ 6), hiervoor gerechtvaardigd wordt').

De beschouwing \;ui don cooriicicnl \an iuwendiuc wrijving geeft

aan de boven verki-egen nitkonist, dat II, zich hij de hoogere tenipora-

tnren in den planetarischen gastoestand gedraagt als een stelsel \an

hanle centraal gebouwde bollen met in hun middelpunt een elecirisch

dnbbelpunt, doch bij de lagere temperatnren daarvan wezenlijk gaal

afwijken, zekeren steun. Hiervoor zij verwezen naar § 6.

d. Een belangrijk inzicht in het gedrag van H., bij temperaturen

beneden het BoYLE-punt, nauw verband houdende met de in c ge-

vonden afwijking van het H,-diagram in dat gebied van het diagram

der constante bipolen, werd verkregen toen het log ^, log 7'-diagrarn

voor waterstof vergeleken werd met dat voor argon. *)

De individueele viriaalcoefïicienten

voor dit gas werden ontleend aan

Meded. N». 1186 (Oct. 1910) van

Kamerlingh Onmes en Crommelin. Door

deze metingen is een gedeelte van den

tak [n) der log B, log ^-lijn ^•oor

argon beneden het BoYLE-punt zeer

nauwkeurig bekend.

Bij de overelkanderschuiving der

log B, log T-diagrammen voor H^ en

A bleek, dat dit laatste zeer goed past

op het ovei-eenkomstige gedeelte van

het Hj-diagram, zie Fig. 3 ').

Hieruit volgt, dat het thermisch (jedriKj

vfui ireitersiof, in zoo\erre de tweede

iiL^zk^ viriaalcoefficient, B, in de thermische

i"?

fZ

(^>3

ZS-\0

tJ
O
-G-

[>

^^ , I

>

Ai_

O

i9 1H
Fig 3.

^'^ toestandsvergelijking betreft, vanaf—
-J80° C. tot althans - 230' C. (de

^) Ook zal in eerste benadering, gelijk hier steeds geschied is, van de lengte

van den bipool mogen afgezien worden. Bij eene meer nauwkeurige berekening

zal hiermede echter rekening geliouden moeten worden.

^) De bi) lage gereduceerde temperaturen in B en C optredende afwijkingen van

de wet der overeenstemmende toestanden bij waterst"f in vergelijking met andere

stoEfen als zuurstof, stikstof, koolzuur, ether en isopentaan, voor welke, samen met

waterstof hij zeer lio "ge gereduceerde temperaturen de gemiddelde gereduceerde

vergelijking VI!.] (Suppl. No, 19, p. 18) geldt, werd het eerst tot uitdrukking

gebracht in de voor dit doel opgestelde speciale toeslandsveigelijking VIl.H^ 3

(Med. No. 109 form. (IG)), die van de gemiddelde Vil.1 voor ^ en (J belangrijk

verschilt. De voortzetting van het in Buppl. No. 23, Nr 38 aangevangen onderzoek

van den aard dezer afwijking werd door Prof. Kameblixgh Onnes aan mij overgelaten.

'-'') Daarbij viel het punt log 2' = 2,4, \o%B-^ = !,'?.— 10 voor argon op het punt

log r= 1,869, log B^ = 6,908 voor waterstof.

^
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teiiiperatiuir van H„, die met <le laagst waargenomeiie van A cor-

respondeert) met dat van eene een-atomige stof overeenkomt ')
).

e. Waterstof is met helium vergeleken in Nr. 38 van Snppl. No. 23.

UitFig. 15 aldaar bleek, dat vanaf het BoYLK-punt naar bsneden He

en H., goed correspondeeren, \oor zoo\er uit het geringe aantal He-

punten, dat ter bepaling van den loop van dezen tak der log B,

loo- ï'-lijn beschikbaar was, te concludeeren is;). Aan genoemde

Fig. 15 kan nu nog toegevoegd worden het [iunt He 4,°29 K.

voJo-ens Meded. No. 119 § 5. Dit komt in genoemde Fig. 15 boven

de argon-waterstof-lijii. Eene geoorloofde verschuiving' \an het

helium-diagram brengt echter ook dit punt (waarvan trouwens de

iiauwkeurigheidsgraad niet zoo groot is als van de punten der

H -A-lijn met de walerstof-argon-lijn tot dekking.

Uit Fio-. 16 van Snp[il. Xo. 23 kan uicii verder besluiten, dat, als

voor het gebied beneden het BoYLE-punt de diagrammen voor H, en

He tot dekking gebracht zijn, de takken boven het BoYi.E-punt zeer

belangrijke afwijkingen van elkaar vertoonen, uit die Fig. en evenzoo uit

de daarop betrekking hebbende tabel in noot 399, dat dekking voor

de takken boven het BoYLE-punt slechts over een zeer beperkt gebied

verkreo-en kan worden \. Bij deze hoogere temperaturen bestaan er

dus tusschen He en H., wezenlijke afwijkingen van correspondentie.

f. De in d en i' verkregen uitkomsten betreffende H, met die

van ( vereenio-ende komen we tot hel Iie>lnit. dat het thermisch

1) De voor helium voor het betreffende gebied verkregen voorloopige waarden

van Bs strijden niet tegen het vermoeden, dat dit tot aanmerkelijk lagere temperaturi^n

het geval blijft (zie e).

-) Uit de p. 501 noot 3 medegedeelde gegevens belretïende de verschuiving

noodig om het A-diagram met het H,-diagram tot dekking te brengen, en uit

Tk = 1Ö0.65 voor argon (C. A. CROMMELl^-, Meded. No. 115, April "10), berekent

men voor de kritische reductielemperatuur van H, met betrekking tot A als

vergelijking5.stof (verg. Suppl. No. 23, Nr. 38/j;: r^i-H.,: A = 25,25. Vergelijking

met de kritische temperatuur van Hj eenerzijds, met r^j. {j.^ . j^.,. o.
"= ^'^ (Öuppl. No. 23

noot 399) anderzijds, doet besluiten, dat de hoogere viriaalcoefficienten van H. en A

dan de tweede weliswaar niet volkomen correspondeeren, doch dat de afwijking

van correspondentie van die twee stotTen in het Itescliouwde temperatuurgebied

belangrijk kleiner is dan die voor H- en Nn of Oo.

-'') Daarbij correspondeert de derde viriaalcoefficient, C, dan ook (zie de geciteerde

figuur). Het vinden van eene constante waarde van 2'j.,. (,|p. py die van Tt Hc

niet veel verschilt (Suppl. No. 23 noot 399"), voor de punten f^i,^ = — 253" en

— 259°, is daarmede in goede harmonie.

*) Hierbij wordt dan niet meer op de correspondentie van C gelet (gelijk dit bij

de andere in deze Meded. behandelde diagrammen ook niet het geval is).

•) Vergelijking met Fig. 15 leert dat de derde viriaal-coefficiënten, (^', dan groote

afwijkingen van correspondentie zullen vertoonen.
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ijcihuKj van watei'stof, dal vuii - I()()^ tol -f 100' ('. mci dal \aii

een stelsel van harde cejitraal gebouwde hollen mei in Inni middel-

punt een bij)Ool met constant moment, welke volgens de gewone
wetten der mechanica en van het electro-magnetisch veld op elkaar

werken, overeenkomt, tusschen — 100° en — 180'' C. oven/aat lot

een gedrag, hetwelk correspondeert met daf vdn een eenatoinigestof,

om vanaf — 180^ C. tol althans — 230'C. dit gedrag geheel te

volgen^). Verdere beschouwingen over den tweeden \ iriaalcoefficienl

van H., in dit gebied zullen we in overeenstemming hiermede \er-

schuiven tot bij de behandeling van eenatomige gassen in eene

\olgende mededeeling.

Uit het boven medegedeelde blijkt derhalve, dat het thermisch

gedrag van H, een eng parallelisme vertoont met het calorisch gedrag

van Hj, gelijk dit uit de metingen van Euckfn betreffende de speci-

fieke warmte bij constant volume volgt. Dit parallelisme ^•oerr, bij

de verwachting dat de afname der specifieke warmte Imj de lagere

temperaturen overeenkomstig de inzichten van Nkrnst ; en Einstein ')

hare \'erklaring zal vinden door toepassing van de hypothese der

eindige werkingselementen op de rotaties van het molecuul, tot de

vraag of niet de verklaring der in deze Meded. gevonden eigenaardig-

heden der thermische toestandsvergelijking van H.^ in dezelfde

richting gezocht zal dienen te worden. Men zou zich b. w kunnen

voorstellen, dat genoemde hypothese ertoe zou leiden aan te nemen,

dat de moleculen bij hunne onderlinge nadering nier in die mate

gericht en naar hun ouderlingen afstand gedistribueerd worden als

dit door de wetten der statistische mechanica volgens de gewone

mechanica en electrodvnamica zou o-eëischt worden, en aldus de

gemiddelde attractie hij lagere temperaturen kleiner zou worden^' dan

wanneer die wetten ook voor die temperaturen zouden Ijlij ven gelden.

Uit het feit, dat B voor die temperaturen, waarbij het tweeatomige

H, met een éénatomig gas gaat correspondeeren, negatief is, en er

dus nog eene attractie overblijft, die zelfs (vergelijk h) met de tem-

peratuur niet sterk meer afneemt, volgt dan dat de quantenhypothese

in dit gebied niet tot eene sterke vermindering van het geheele bedrag

doch slechts van een gedeelte der attractie zou mogen leiden. Dit

zou dan weer voeren tot de voorstelling, dal hij de hoogere tempe-

V) Hifi'by zijn de opgegeven leiiiperatuufgebieden niet als scherp begroLsde, veel

minder nog als door de voorhanden waarnemingen seherp bepaalde te beschouwen.

-) W. Nernst. ZS. f. Elektrucheni. 17 (1911), p. i65.

•') A. EixsTEiN. Verhandelingen Congres Solvay, Nov. 1911.

') Een dergelijke vermindering van de attractie werd in Med. No. 119 aangeno-

men ter verklaring van hel maximum van dichtheid bij vloeibaar helium.
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ratiiren do atli'aetie slechts gedeeltelijk is toe te schrijven aan de

onderlinge werking van hipolen met een constant moment, voor een

ander deel aan eone onderlinge werking der moleculen overeenkom-

stig aan de onderlinge attractie van éénatomige moleculen (vergel.

Suppl. N". 23 Nr. 34(:/). De beantwoording der vraag of op eene

dergelijke wijze nog eene betere aansluiting aan de waarnemingen

bij de hoogere temperaturen verkregen kan worden dan in c het geval

is, moet intussciien tot eene latere mededeeling verschoven worden.

Znni'stoJ ). De indivi<lueele viriaalcoefücienten van zuurstof

werden ontleend aan Meded. W. 71, p. 143.

Gelijk uit Fig. 4 blijkt, passen daO^-punten (oo)

goed op de lijn der constante bipolen ( ), zoodat

dus (onder de in onderstaande noot vermelde reserve)

in het betreffende gebied (0°—200° C.) zuurstof kan

geacht worden wat B betreft zich te gedragen als

een stelsel van harde centraal gebouwde bollen

met in hun middelpunt een bipool met constant

moment. Men vindt (verg. § 3c) uit de volgende

gegevens betreffende de overelkanderlegging :

log T = 2,6, log 7?N = 6,5 — 10 voor O, valt

o|) log h V = 0,204, X, = 9,628 — 10 van het

*^^Ü5 diagram der constante bipolen, dat

:

Fig. 4.

r — 7,71.10-1-'. i^^r^^ z=0,745.10 -3, o'= 2,27.10-8, ^^^ =9,47 10-19.

De lengte van de bipool zou bij de onderstelling dat elk der polen

de lading van één electron heeft = 7io ^^^'^ den diameier worden. Het

üj-molecuul zou dus ongeveer even groot zijn als het H,-molecuul

doch een ongeveer 2 maal zoo groot moment hebben.

§ 5. Stikstof^). De individueele viriaaleoefïicienten volgens de waar-

nemingen van AMA(iAT over het gebied van 0^ tot 200° C werden

1) Het ontbfekeu van de aansluiting van de waanieniingen belfeirende H^ van

Amagat aan die van Kameuungh O.nnes en Braak (vei-gelijk p. 496, noot 2)

wijst er op, dat ook voor zuurstof en stikstof eene controleering der uit de waar-

nemingen van Amagat afgeleide waarden van B door nieuwe waarnemingen in dit

gebied naast eene uitbreiding van hel waarnemingsmateriaal over een uitge-

strekter temperaluurgebied zeer gewenscht is. Intusschen scheen het niet geheel

van belang ontbloot, het voorhanden waarnemingsmateriaal voor deze beide gassen,

onder reserve dan van hetgeen eene latere conlroleering en uitbreiding ervan zal

loeren, voor eene vergelijking mcl de uilkomsten van Suppl. N". 24 aan te wenden.
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onlleend uaii Aleded. No. 71, p. 14o. Dr \v;iariieiiiiii;:,(Mi \aii IJkstki,-

.'\1KYKH en ValKiNTINEK ^) maken lid inoj^clijk nog- oeiie \vaar<le \aii

7>'n te berekenen. Meji vindt Uij 7 =:M.()1 /;.\ 7, = — 3,41 1 . 10 '',

waarnit T^x volgens (2) \olgt.

^ %4n

00 (9t>ihc^ea

Bij vergelijking van hel N\-dia-

gram niet de lijn der constante

bipolen en niet iiot H.^-diagiani Itlijkt

Nj vooral in de nabijlieid van liet

BoYLF.-pnnt \an heide Iielangiijk af

te wijken.^) Vergelijking met de lijn

^/\\ en /)\\ consl. leert, dat de 4 aan

de waarnemingen van Amagat ont-

leende pnnten vrijwel op deze lijn

gebracht knnnen worden, het door

Bestelmeykk en Valentiner bepaalde

pnnt ligt er dan belangrijk boven

(zie Fig. 5). In Fig. 5 \alt

log T = 0,004, 7\ = 9,731- 10

op log 7' = 2,5, log /)\ = 7,05,

waaruil voor het waarnemings-

gebied van AMA(iAT zou volgen :

,/^^x = 2,44.10 :^ />wN = 2,0cS.10--^

^r
§ 6. Cof'fr'icient van Inirendiye

irrijciiui. ') Het scheen \an belang

te onderzoeken ol" de in § 3 verkregeji nilkonisten door de wijze

waarop de coëfficiënt van inwendige wrijving van de temperatuur

afhangt al of niet gesteund worden. In de volgende tabel is de

tweede kolom, die volgens de theorie voor harde bollen zonder attractie

voor elke temperatuur liet getal 1,000 zou moeten i)e vatten, aan de

waarnemingen van Makkowski') en van Kopsch ') ontleend; in kolom

1) A. Bestelmeyer en S. Valentiner. Ann. d. Phys. (4) 15 (1904), p. 72.

2) Het verschillend gedrag van N2 en Go uil het oogpunt van de wet der over-

eenstemmende toestanden werd in liet licht gesteld door de twee Detrelïendt; tabellen

van Meded- No. 71. De invloed der magnetisctie eigenschappen van zuurstof wordt

nader onderzoclü.

3) Een onderzoek over de wrijving bij zeer lage temperaturen werdreeds voor

geruimen tijd te Leiden ondernomen. Eene mededeeling van Kamerlixgh Onnes

en Dorsman over de wrijving van waterstof en eene van Kamerlixgh Onnes en

S. Weber betreffende lielium is eerlang te wachten.

*) H. Markowski. Ann. d. Phys. (4) 14 (1U04). p. 742.

•'•) W. KopscH. Diss. Halle 1909.
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3 i?7'
, , ,

3 is h\y (Ie urootlieid. die met \eriiie)ii,üviii<li,u<l liet liotsings-
'2 V

viriaal le\ei-l, en /myc^ de waarde, waai-toe hw bij tol x stijgende

temperalniir zou naderen, en is volgens de in Suppl. N". 24A § fi

aano^ednide splitsing van liet geheele vii-iaal der onderlinge krachten

tusschen de niolecnlen in liel hotsings- en het attractievii-iaal A\Va. '^>\y

berekend nit
-

/'\V=

(voor 7,. </,

14 1] 1 1

. . . zie men Snppl. K". 24/y § (I), of

1 4 1 1 21»

^ 2 :i
I

3 ^ • 25 ^ ^11025 ^

(7)

(«)

Hoewel de theorie van de inwendige wrijving en in het bijzonder

die van den invloed der moleculaire atli-actie erop nog niet voldoende

uitgewerkt is om geheel zekere conclusies te trekken, schijnt de

vergelijking der beide genoemde kolommen ei' wel oj) te wijzen, dat

1)0ven 0° e. het gedrag van walei'stof vrijwel met dat van een

stelsel van harde centraal gebouwde bollen met in hun middelpunt



met de teniporatinir stijgt (overeenkomstig- hel in hel oveigangï^fjehied

sneller stijgen van de atlraelie Itij II.,) dan u\ ei-eenstemt met de

stijging bij argon. Hierdoor \v()rden du> de conclnsies \aii §
.'^

gestennd.

Dit laatste zon nog meer het geval zijn indien hij vergelijking

van de tem[)eratniirafhaid<elijkheid der inwendige wrijving van

zuurstof met />w«/Au \olgens (8), daarbij de waarde van r aan §4
ontleenend, overeenkomstig §4 overeenstemming gevondeji werd. Dit

is echter geenszins het geval. Wel kan men die temparatnurafhan-

kelijkheid, voorzoover de waarnemingen') strekken, met !«chid|) van

l>y^^Hhy volgens (8) voorstellen, doch dan wordt r z=: 2,79 .
10— '* in

plaats van 7,71 . J
O—'-* zooals in §4 lut H afgeleid werd. Indien

niet de in §4 gevon(U'n overeenstemming cene toevallige is, zon

men hiernit besluiten, dat bij het pi-oces der inwendige wrijving

bij zunrstot" eene afwijking \ an de uit de ondei-stellingen : harde

bollen met in hun middelpunt een constante bipool, afgeleide tempe-

ratnnr-afhankelijkheid wordt veroorzaakt door eene omstandigheid,

die op B geen of slechts een geringen inxloed heeft. Als zoodanig zou

b.v. de afwijking van deji \ orni van het molecuul \an den bolvorm

kunnen aangezieu \vordeu.

Bacteriologie. — De Heer Eijkman doet een mededeeling over

:

„De reactiesnelheid can microörganlsmen."

1. De desinfectiesnelheid.

De snelheid, waarmede micr()organismen op invloeden van buiten

reageeren, is reeds in meer dan een opzicht voorwerp van onder-

zoek geweest. Daarbij is o.a. gebleken, dat de afzonderlijke indivi-

duen van dezelfde species, denzelfden stam, ja zelfs van een en

dezelfde cultuur onderling groote verschillen vertoouen. Zij reageeren

niet alle ongeveer even snel, maar in een zekere volgorde.

In het bizonder is de voor theorie en praxis van de desinfectie

zoo gewichtige ,,orde \an afsterven'' der bacteriën, onder invloed

van doodelijk werkende middelen, van thermischen of cliemischen

aard. in den laatsten lijd van meer dan éen zijde bestudeerd gew^orden.

Men heeft zelfs beproefd \ooi' deze orde van afsterven een mathe-

matische uitdrukking te vinden, en, gelijk reeds vroeger door mij

werd medegedeeld'-'), heeft de door M.vdskn en Nyman ') voor milt-

1) Van H. Markowski. p. 505, noot 4.

~) Verslag der vergadering van 27 Februari 1909.

3) Z. f. Hyg. u. Inf Kr. Bnd. 57, 1907.
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\ Miirs|»urcii jivjxevcii vooi>(elliii«> do moeste insiCininint,^ gwonden,

vol"ejis welke liiei- dezelfde fnriiiule \ aii toepassing- zou zijn, die

voor de zgn. luonoiiioleeiilaire reaeties gebleken is te gelden.

Wanneer men de reactie grapbisch voorstelt, door op de abscisas

de tijden en de daarbij belioorende aantallen overlevenden als ordi-

naten uit 'e zetteji, dan ^el•krijg•t men een ,,kromme van overle-

venden"', welke de gedaante van eeji ^ heeft. Aangezien zij een

exponenlieele kromme is, zal zij, indien in stede \ an de aantallen

overlevenden de logai-itlimus daarvan genomen wordt, o\ergaan in

een rechte, schuin ten opzichte van de abscisas loopende lijn.

Door de uitkomsten der proe\ en logarithmisch voor te stellen kan

men (leiliai\e aanstonds zien, of en in lioe\erre zij met de formule

in overeenstemming zijn dan wel daarvan afwijken en, aangezien

het daarbij op de absolute waarden niet aankomt, kan men zich

\oor het gezegde doel evengoed van de BRiGG'sche als van de

natuurlijke logarithmen bedienen, gelijk door mij dan ook geschied

is. (cf. H. Chick).

Om hunne bevindingen iv. \ erklaren beschouwen Madsen en Nyman

de miltvuursporen als een verzameling van individuen van verschil-

lend weerstands\ ermogen. Indien echtei' dit den doorslag gaf, zou

meji, gelijk elders reeds door mij betoogd werd,^) een geheel ander

type van overlevingskromme mogen verwachten. In aanslniting aan

de frequeniiekromme van (^uÉTELET-fTALTON zou men dan een op-

hooping van de sterfgevallen in de nabijheid van een middelbaar

tijdsiip mogen verwachten, Wciaraan zich aan weerskanten de overige,

van hoogere en geringere resistentie, met afnemende frequentie

zouden aansluiten. Bijgevolg zou de overlevingskromme \.-vormig

moeien zijn, en bij logarithmische voorstellijig "^-vormig en niet

>s^-vorniig. fvergel. ook tig. H. blz. 515).

Bij mijn vroeger medegedeelde onderzoekingen over afsterving

van colibacillen kwam inderdaad een dergelijk type van over-

levingskromme vooi' deji dag, die echter van de theoretisch te ver-

wachten in zooverre afweek, dat zij niet symmetrisch was, daar

de eerste helft dei- kiemen in zeei' \ eel korteren tijd afstierf dan

de tweede.

Wat millviiurspore]! aangaat, heb ik echter sedert dien, evenals

H. Chick-^, IvEicHENBACH") e.a., een bevi-edigende o\ereenstemniing niet

de vooi-sielling van" Madsen en Nymax gevonden.

1) Biochem. Z. Bnd. li, 190».

2) The Journal of Hygiëne, Vol. Vlll 1908, Vol. X, 1910.

S) Z. f. Hyg. 11. liü\ Kr. Bnd. 60, 1911.
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a. Proexoii mol iiiiltx iiiirs|)oi-pn.

Zooals uil lig-. 1 is te /.icii, uaai' <lo uitkomsten \'rtii drie afster-

vings[)rüeve)i. bij (SO, S4 en IKP, l(>i>aritlimiscli zijn weergefieven, is

(Ie overeenstemming met de formule een zeer iievredigende. De

afwijkingen \an de reclite, scheef ten opzichte van de abseisas loopende

lijnen zijn inderdaad niet groot. Een nitzondei-ing maakt alleen liet

begin van de proef bij 80°. Hier valt in de eerste minuten ternauwer-

nood een vermindering van het aantal kiemen te constateeren. Een

dergelijk vei'schijnsel had ik l)ij mijn vroegere proeven met colibacillen

reeds en wel zeer regelmatig waargenomen. Ik xatte dat toenmaals

als de uitdrukking \an een incubatie op. Sedert bleek mij uit de

literatuur dat een analoog verschijnsel bij zuiver chemische reacties

optreedt en met den naam inductie ^) bestempeld wordt.

Wat de inrichting der proeven betreft, zij medegedeeld dat weder

met suspensies van sporen gewerkt werd. Van ieder op gezette

tijden genomen monster werden 4—o parallele plaatcnlturen aangelegd

en daarvan het gemiddelde genomen. Bij slechte onderlinge overeen-

stemming werd de proef als mislukt aangemerkt.

Voor de graphische \'oorstelling is ten behoeve van de overzichte-

lijkheid en onderlinge vergelijkbaarheid steeds van 1000 levende

kiemen uitgegaan en zijn de bij de proef \'erkregen cijfers dienover-

eenkomstig omgerekend.

3-00,-j
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In Tabel T is l/et ^'olle^lig•e getalleiimateriaal van een proef mede-

gedeeld.

TABEL I. Miltvuursporen bij 80^.

^

Kolonies in de plaatcultuur
, ^^^.^^ '^^^^^,^, ^^^^^, Aanv

(min.)
j 2 3 4 ' 5 ^^^^ "'"^ P^*" ^^- =1000

aantal , „
gesteld ''^^lo

1
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1

miiKler kan er, volgens hem, spi-aUe \;iii zijn, (hil de hacterieii iii

een zekere xoljiorde <len xoov at"ster\ ing IxMiuddigdc'ii leniperalniir-

toeslaiid moeten aannemen. ()()k de onistandiglicid dat de aard \ an

den schadelijken in\l()ed voor hel t\|ie van de o\erle\ ingskromiiie

in IkM geheel niet heslissend is, brengt Rkkiiknracm er toe aan te

nemen, dat de oorzaak eid<el in de micro-organismen zelf ligt, dal

met name \erschillen in weerstandsvermogen de oi'de van afsterven

bepalen. Hij onderstelt en \oei'l daarvoor theoretische en experimen-

teele bewijsgronden aan, dat liet voornamelijk de onderdom eener

generatie is, waarvan de resistentie afhangt, en tra(dit door een

mathematische niteenzetling duidelijk te mak(Mi, dat een cidluui-, op

bepaalde wijze zich (intwikkeld hel»ben(l, zoo kan zijn samengesteld,

dat de daarin \oorkomende generaties, naar den onderdom gegroe-

peerd, een geometrische i-eeks vormen. Waimeer men dan verder

vooropstelt, dat het weerstandsx ermogen dei- afzonderlijke cellen met

den generatieonderdom toeneemt, zoo zon daarmede de grondslag

voor de verklaring der orde van afsterven gegeven zijn.

De zwakke zijde van deze eenigermate gekinisteld \oorkomende

proeve van \erkl^ring schijnt mij deze te zijn, dat, uitgaande van

bepaalde vooropstellingen, wel begrijpelijk gemaakt wordt, hoe een

geometrische reeks ontstaan liiit, maar niet waaron» zij, b. v. bij

miltvuursporen, ondanks vviss-elende kweekingsxoorwaardeji altijd

weder ontstaan moet. Dit onderstelt een wetmatigheid in de onder-

domsbezetting, die o[) zich zelve een verklaring vereischt en waai--

voor de door REicHp:MurH gegevene m. i. niet toereikend is

Zoo zon dan, tenzij men van iedere verklaring wil afzien, niets

anders o\erblijven dan de afster\'ingsorde als een in hoofdzaak

|)h_vsis(di-chemisch vei'schijnsel op te \atlen. Als daarvoor pleitend

zon nog kunnen worden aangexoerd dat, volgens Madskn en Nyman

en H. Chick, ook de temperatunrregel van van 't Hoff hier van

toepassing blijkt te zijn.

Weliswaar zou men twijfel kunnen opperen, of. in aanmerking-

genomen de groote waarnemingsfouten, die aan onderzoekingen als

de onderhavige kleven, deze materie wel voor mathematische behan-

deling vatbaar is. Ik heb er in mijn eerste mededeeling reeds op

gewezen, dat de gemiddelden, waarmede de genoemde onderzoekers

werkten, met zeer aanzieidijke waarschijnlijke fouten behept zijn.

Nadat intnsschen hunne uitkomsten van verschillende zijden zijn

bevestigd geworden, gaat het niet wel aan, nog te twijfelen aan de

juistheid van hun opvatting, dat he ^, proces der afsterving zich analoog

aan een monomoleculaire reactie afspeelt. Afwijkingen van het

regelmatig beloop zouden dan, afgezien van proeffonten, daaraan

34*
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kunnen worden toegesohreven, dat indi\ idueele verscliillen in resistentie

mede in het spel komen.

b. Colibacillen.

De l>ovenbedoeide individueele verschillen schijnen bij vegetatieve

vormen in hoogere mate voor te komen dan bij sporen, althans

afuijkingen van het regelmatig beloop vinden daar veel meer bij plaats.

Zoo onderscheidt H. Chick voor het afster\en van staphylococcus

pyogenes aurens in heet water niet minder dan drie typen der kromme

van overlevenden. Verder zij verwezen naar- de figuren 2 en 3,

waarde door mij verkregen logarithmische krommen voor de desinfectie

van bac. coli, resp. door hitte en door 0.5 °
„
phenol, zijn weer-

gegeven. Men ziet uit fig. '1, hoe <U'ie colicnlturen A, B en C, nog

wel afkomstig van denzelfden stam, door \erwarming tot afsterven

gebracht, zeer van elkander verschillende typen opleveren. Z> alleen

beantwoordt aan het type der monomoleculaire reactie, C wdjkt aan-

zienlijk, A w^einig en in tegengestelde richting daarvan af

log-

?.oo;

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

Minuten

Fig. 2. Afsterven van colibacillen.

A, B en C zijn verschillende culturen.

Ten einde een indruk te geven \an de mate \'an nauwkeurigheid

van dit soort van onderzoekingen, zijn in Tabel II nog eens de

gezamenlijke data van een proef medegedeeld. Het is bekend dat de

plaatcultuur geen bijster accurate quantitatieve methode is. Parallele

culturen leveren niet zelden aanzienlijke verschillen op, ook wanneer

het afmeten der uitgezaaide hoeveelheden met nog zoo groote nauw-

keurigheid geschiedt en het kweeken enz. op de meest mogelijk

rip,»«.
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eenvormige wijze plaats vindt. Iiitnssehen zijn onze uitkomsten, voor

zoover zulks uit hunne opgaven te besluiten valt, stellig niet onnauw-

keuriger dan die van andere onderzoekers op dit gebied.

TABEL II. Afsterven van colibacillen (cultuur C) door verhitting op 47.5°.

Kolonies in de plaatcultuur „ .^ Aanv
i üemid- -_,"

(min.)



514

proces afneemt, lerwijl / InJ jonge ciiUiiren kleiner is en onoeveer

constant blijft.

Wat mijn eigen onderzoekingen (met colihacillen) betreft, heb ik,

om met een zooveel mogelijk gelijkmatig materiaal te werken, steeds

zeer jonge cultnren gebezigd en daarbij, gelijk in fig. 2 en 3 te

zien is, afwijkingen in beideilei zin gevonden. Dit, in verband met

de elkander tegensprekende uitkomsten der bovengenoemde onder-

zoekers, schijnt er op te wijzen, dat de ouderdom der cultuur voor

de gedaante van de overlevingskromme niet bepalend is.

c. Gistcellen.

Met het oog op de mogelijkheid, dat groote cellen wellicht een

ander resultaat zouden geven dan kleine, werden ook eenige proeven

met gistcellen genomen.

Men zou zich namelijk kunnen voorstellen, dal in het algemeen

bij desinfectieproeven, onverschillig of thermische dan wel chemische

agentia werden aangewend, het afsterven daardoor wordt teweeg-

üebracht, dat de in vloeistof gesuspendeerde cellen door molekulen

getroffen worden, wier warmtebeweging een bepaalde drempelwaarde

overschrijdt. Gaat het proces langzaam, dan zou men moeten aan-

nemen dat deze actieve molekulen. doordien hare warmtebeweging sterk

van de gemiddelde afwijkt, in betrekkelijk zeer gering aantal vertegen-

woordigd zijn. Alle overige molekulen zouden als betrekkelijk indifferent

te beschouwen zijn. De micro-organismen zouden zich dan tegenover

die actieve molekulen als het ware in een voortd urenden kogelregen

bevinden en, indien deze maar niet al te dicht ware, zouden zij

achtereenvolgens en gehoorzamend aan de massawet moeten afsterven.

Aldu> zou dan de analogie met de mono-moleculaire reactie ver-

staanbaar worden.

Nu is dicht een relatief begrip, in ons geval samenhangend met

de afmetingen van de lichamen, die aan den kogelregen zijn bloot-

gesteld. De verdeeling der treffers o\'er de individuen moet caet. par.

des te gelijkmatiger wezen, hoe grooter deze zijn. Het vermoeden

was dus gerechtvaardigd dat, terwijl de kleinere zich naar analogie

van de monomoleculaire reactie gedragen, bij de grootere de indi-

vidueele verschillen in resistentie meer op den voorgrond zouden

kunnen komen en zich uitspreken in den ^ orm der kromme van

overlevenden.

Het ligt niet in mijn bedoeling aan de hier gegeven voorstelling

een groot gewicht te hechten, noch ook haar juistheid aan discussie

te onderwerpen. De geheele uiteenzetting beoogde slechts duidelijk

te maken, hoe ik er toe gekomen ben, ook grootere organismen in

het onderzoek te betrekken.
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Fig. 4. Piose gist bij 47''-' gedood. Fig. 5. Rosé gist met 0.6^
o piienol bij 25°.

In de eerste plaats werden proeven verricht met Blasfomyces ro.iea,

een tamelijk gelijkmatig materiaal, dat uit goed geïsoleerde cellen

bestaat. Wat de gi'ootte dezer aangaat, zij overtreffen miltvuursporen

ongeveer 90 maal in volume en 20 maal in oppervlakte. De kromme van

overlevenden stemt overeen met type .1 der colibacillen, d.w.z. de des-

infectiesnellieid / neemt onder de [)roet"do()rloo[)end toe (vrg. tig. 4 en 5).

Niet alleen bij rosé gist, maar ook bij een reine cultuur van

persgist wei-d dit type regelmatig aangetroffen.

Gesteld, de opbouw der cnlturen

naar graden van resistentie ware hier

3°° voor den vorm der overlevenskromme

bepalend geweest, zoo zon die op-

"•^° I10UW toch niet geheel beantwoorden

aim de wel der fluctueerende variatie

1.00 (volgens (^uételet-Ctaltonj. Ware dit

wel het geval, zoo zouden de krom-
o men er moeten uitzien als in fig. 6.

Tusschen deze en die, welke aan de

monomoleculaire reactie beantwoor-

den, nemen de voor gistcellen gevon-

dene een intermediaire positie in.

Fig. 6.
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(!. Kleine en groote sporen.

Reichenbach beschrijft proeven, welke hij met de sporen van een

kleinen sapropliytisclien bacil heeft verricht. Zij gaven een andere

nitkomst dan de miltvunrsporen. Noch bij verhitting, noch bij des-

infectie door sublimaat gedroeg zich de orde van afsterven naar de

formule van de monoraoleculaire reactie. De waarde van k nam

tijdens de proef aanhoudend toe.

Als specimen van kleine sporen heb ik die van bac. subtilis gekozeji

en bij alle daarmede verrichte proeven een goede o\ ereenstemming

gevonden met de formule der monomoleculaire reacties, (vergel. fig. 7).

Alleen tegen het einde der reactie vertoonde / bij al mijn proeven

de neiging om, zij het ook in geringe mate, af te nemen. Deze eigen-

aardigheid is trouwens ook bij miltvuursporen niet te miskennen

(vergel. fig. 1). Veel duidelijker treedt zij echter naar voren hij de

groote sporen, waarop fig. 8 en tabel lil betrekking hebben. Dit

waren sporen van een bizonder dikken bacil, die toevallig uit bezonken

Aantal

sporen

1000

o 5 lo 15 20 25 30

Minuten

Fig. 7. Sublilissporen bij 90°.

Aantal

sporen log.

iooo)«t-

o 10 20

Minuten

Fig. 8. Groote sporen bij 90°.

stof van de kamerlucht gekweekt was. De afmetingen dezer sporen

waren ongeveer dubbel zoo groot als die van miltvuursporen. Vier

daarmede verrichte proexen, waarbij de sporen door verhitting gedood
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werden, gaven overeenslonimend liet resultaat, dat de desintectie-

snelheid op een gegeven oogenblik ^•rij aanzienlijk afnam (vergel. lig. 8).

Dit resultaat is niet in overeenstemming met de beschouwing op

blz. 514, volgens welke men veeleer, evenals bij gisteellen, een

geleidelijke toeneming van L- iiad mogen verwachten.

TABEL III. Groote sporen bij 90-,

t
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van 8600 miltvuursporen, na een verblijf van 10 nnnuten in voedings-

boiiillon bij 37°, er nog slechts 60 overbleven, die tegen een kort durende

verhitting op 80° bestand waren. Hij was met deze uitkomst eeniger-

mate verlegen, aangezien liet hem niet waarscliijnlijk voorkwam,

dat de sporen voor het meerendeel reeds in zoo korten tijd tot ont-

kieming zouden zijn ovei'gegaan en daardoor haar ongevoeligheid

voor verhitting, op 80° zouden verloren hebben. En toch is dit,

gelijk FiscHOEDEK ') oi)merkt, de meest aannenielijke verklaring en

heeft men derhalve in het bedoelde verschijnsel het bewijs te zien,

dat do kiem ing onder gunstige omstandigheden zeer spoedig een

aanvang nemen kan. Dienovereenkomstig kon Fischoeder onder het

mikroskoop bij enkele sporen reeds na 5—10 minuten die verande-

ringen in uiterlijk en in gedrag tegenover kleurstoffen waarnemen,

die op ingetreden kieming wijzen.

Als onderzoekingsmateriaal helt ik vooreerst de groote sporensoort

gebezigd, waarvan boven bij de desinfectieproeven reeds sprake was.

Het kiemproces laat zich daaraan, juist wegens de groote afmetingen

dier sporen, voortreffelijk nagaan. De optimale temperatuur is ca. 37o.

Aan de hand \an dit materiaal konden de bevindingen van Weil

en van Fischoeder in allen deele bevestigd worden. Met laatst-

genoemden ben ik het eens, dat de vermindering der resistentie

tegenover hitte, na kort vertoeven bij gunstige temperatuur in voedings-

bouillon of serum, als iiiiing eener aangevangen ontkieming moet

worden opgeval, l^i <iii niet enkel op grond van microscopische

waarneuiing. maar ook met het oog op liet feit, dal de resistentie-

verminderiug uitblijft, als de ontkieming tegengehouden wordt door

b. v. 7^ proc. phenol bij de voedingsbonillon te voegen, of de tem-

peratuur \an deze op 50^ te verhoogen.

De dooi- Weil en door Fischoeüek medegedeelde cijfers zijn niet

geschikt om er het bestaan ^•an een zekeren regelmaat in de volgorde

der ontkieming uit af te leiden. Toch kwam die bij onze proeven

duidelijk aan het licht.

In fig. i) is de vermindering in verloop van tijd der thermostabiele

sporen, bij verblijf in voedingsbouillon, graphisch voorgesteld. Gelijk

aan de als rechte lijnen loopende logarithmische krommen te zien

is, beantwoordt hel proces merkwaardigerwijze aan de formule \()or

de monomolecniaire reacties.

Waar de ontkieming niet bij de optimale temperatuur plaats vindt

en het proces mitsdien langzamer voortschrijdt, is weder onmis-

kenbaar een periode van iuductie Wiiar te nemen. Bij 50° vond in

1) C. f. Bakt. 1. liwl r.L lOU'J.
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liet gcliecl j>een vennindcrinii' van de reyisiciitic voor den duiii' diu'

proef phiat«.

log.

3.00

2-75

I 2.50

S 2.25
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met siibtilissporen \ei'kregen. De graphische voorstelling der loga-

ritbniische waarden \indt men in tig. 10.

Daarentegen vertoonen miltvuursporen een afwijkend gedrag.

Aantal niet ontkiemde sporen.

Aantal

sporen.

cc

log.

3.00

2.50

2.00

ISO

r^ I.OO

>
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Bij andere^ soorlon is de (lesiiii'octiesiiellieid j;(hmi l<(»iisl;nd(\ maar

neemt iii den loop van hef proces hetzij loo ui" af. in /oovorro

bestaat er echter ook hier een zekere i-e^ehnaat, dat, afgezien \an

de indnetieperiode, de veran<lerin,ii- van /• hij dezcir(h' proef (htor-

loopend in denzelfden zin jdaals heefi, ni.a.w. dal niel toe- en af-

neming met elkander afwisselen.

Meestal iieeft ie(lere species een bepaald Ivpe \an orde \an af-

sterving. Er zijn echter ook soorten, die in verschillende cultni-en

nu eens hel eene, dan weder het andere \erloonen, zondei- dat deze

afwijkingen een bevredigende verklaring vinden.

Het is nog aan twijfel onderhevig, of men de oide \an afsterving

in de eerste plaats als een zuiver physiseh-chemisch vei'schijnsel heeft

op te vatten, of dat vei-schillen in de indixidneele resistentie der

niicroörganismen van een zelfde cultuur daarbij de hoofdrol spelen.

2. Met de orde van afsterven xertoont de volgorde, waarin een

sporenmassa tot kieming overgaat, een in het oog vallende analogie.

Van drie te dien aanzien onderzochte soorten werd bij twee weder

een volgorde ge\'onden, beantwoordend aan de formule der mono-

Afstei'vins; Ki eniiug

Subtilissporen

Anthraxspnren

Groote .sporen

Kig. 12. Typen van logarilhmi.sche krommen.

moleculaire reacties. Bij de derde soort echter was de reactie- (se.

kiem-)snelheid geen constante, maar nam in \'erloop van tijd aan-

houdend af.

Voor dezelfde species stemmen orde van afsterven en orde van

ontkiemen veelal niet met elkander in type overeen (fig. 12j.
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Ter nil<i;\ve in de Wi'rkeii der Akadeiiiie worden de volgende

verliandelingcn aangeboden :

,( door den Heer V. H. Sr hoi tk : "Analvlical ircalmciii d' the

polytopes, regidarlv derived trom the regular pulvlopes (Seetions II

and III : The nieasni-e polytope and the eross polytopei.'"

II. door den lieer M \\ Wkbi'-k, mede namens den Heei' i.. V. ni:

BnvuFOKT : "Conlrilinlions lo ihr knowledge ol' Indo- An>lralian tishes."

c ,1,„,,- den Heul' W. K aptkyn. namens den Heer H. P. Moors :

"Etnde snr les Ibrmules ^spéeialement snr celles de Ganss), qni

servent a ealenler des valenrs ap|troxiniati\es d'nne integrale délinie."

De Voorzitter stelt het niann>cri|)l dezei- verhandeling in handen

van de Heeren ^^'. K aitkyn en .1. ('. Kr.rvvKK met \erzoek iiieroxer

in ee]i volgende \ergadering ie willen raj)porteeren.

Ten «esehenke \oor de boekerij der A kat hMn ie worden aangeboden:

1. door den Heer A. P. X. Franchimont. nanicn- den Heer H. J.

Backkk, een exemplaar \an: -Die Xitiannjie inid ihre Isomeren""

(Sonderansgabe ans der Sanmiliniu ehemiscliei- ujid chemiseh-techni-

seher Vortrage. \\i\. X\11I .

2. door den Heer H. -f. Hamhlkger een exemplaar van zijn werk:

'•Physikaliseli-eliemische L'ntersntduingen nlxr PhagozUen. Ihre

Bedenlnng von allgemein biologisehem niid palhuiogisehem Gesiehts-

punkt.

3. door den Heer .1. C. Schoiti-; een exemplaar \an: --reber das

Diekenwaehstnm der Palmen." (Extrait des 'Annales dn .lardin

l)otaniqne de Hniienzorg", 2""-' Série, Vol XI).

4. door i\Q\\ Heer H. A. Lorentz : ((. een exemplaar der dissertatie

\an Mej. .Iohanna Reudlkr, getiteld: ,,()ver de zwarte straling in

rnimten van \ ersehillenden Norm" : h. een exemplaar der dissertatie

van Mevr(nnv G. L. de Haa.-—Lorentz, getiteld : „Theorie van de

Hrowji'sehe beueging en de daarmede verwante verschijnselen".

5. door den Heer P. 11. S( holte een exemplaar der dissertatie

van deji Heer K. W. Rltgers, getiteld: „Over de voortbrenging \an

oppervlakken \an den zesden graad door projectie\e oppervlakken-

bnndels".

De vergadering wordt gesloten.

(12 October, 1912).
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nisrhen iveerstan d.
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p. 2H8 r. 17 V. 1).: i. pi. v. De. . . . waterstof leze men : De ver-
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veld in \- loeihare waterstof.
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kubische en eeue bikwadratische ruimtekionime". II. p. 599.

J. D. VAN DER Waals : „Bijdrage tot de theorie der binaire stelsels". XXI. p. 615.

P. Zeeman; „Over de polarisatie van het licht door de spleet van eon spectroskoop en daar-

door teweeggebrachte fouten", p. 628.

J. J. VAN Laar: „Over de berekening van den the/modynamischen potentiaal vaa mengsels,

wanneer een verbinding tusschen de componenten kan optreden". (Aangeboden door de

Heeren H. A. Lorentz en F.A.H. Schreinemakers), p. 630.

II. A. Brouwer: „Over het ontstaan der primaire paialle'structuur in lujaurieteu". (Aan-

geboden door de Heeren G. A. F. Molengraaff en K. Martin), p. 636.

J. J. n. M. Klessens : „Vorm en functie van het rompdermatoom, getoetst aan destrychnine-

segmentzones". (Aangeboden door de Heeren C. Wixkler eu J. K. A. Wertheim
Salomonson\ p. 642. (Met e'en plaat).

L. J. J. MusKENS : „De achterste langsbundels eu de raanegebeweging", (Aangeboden door

de Heeren C. Winkler en J. K. A. Wertheim Salomonson), p. 656. (Met een Tabel).

A. Smits en H. L. de Leelw : „Over het stelsel tin". (Aangeboden door de Heeren A. F.

HoLLEMAN en J. D. VAN DER Waals), p. 66

L

A. Smits en S. C. Bokuorst: „Over het verschijnsel van dubbele smelting bij vetten". (Aan-

geboden door de Heeren A. F. Holleman en J. D. van der Waals), p. 667.

A. Smits en A. Kettner: „Over het stelsel ammoniumrhodanaat-thioureum-water". (Aange-

boden door de Heeren A. F. Holle.man ca J. D. van der Waalsj, p. 669.

35
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Bk>:gt Bkckman: „Hrt llALi-~tffect rn de vcranciering van den galvanisclien Aveeistand in het

magneiisclic veld bij lage temperaturen. IV. Motingen over het Hall etfect en de verandering

van den -woei stand in het magnetische veld van metalen en legeeiirgen bij temperaturen

tv.ssehen -j-lT^C. en — 200" C". (Aangeboden door de Ileeren H. IvAMKaLiKuii Onkks en

H. A. LoRENTz), p. 672.

II. Kamkulixcu üx>"KS en Bk.ngt Bkcioian: „Het IlALL-tfte t en de verandering van den

"alvanischen weerstand in het magnetische veld bij lage temperaturen. V. Het Hall- efl'ect

van leceeriiH'en bij het kookpunt van -waterstof en de temperaturen daar beneden", ]). 076.

\V. ir. Kkf.SOM: .,Over den tweeden viriaaleocfficicnt van eénatomige gassen en van waterstof

beneden het BoTLK-puni". (Aangeboden door de Ileeren H. Kamkklingu Onxks ei;

II. A. LOKKKTZ), p. 078.

C. A. CuoMMEi.i>': „Het tripelpunt van metliaan". (Aangeboden door de Ileeren H. Ka.mk.r-

LiNGii Okkks en J. P. Kuknen), p. 684.

J. F. Smics: „Metingen over de xdtraviolette magnetiselie draaiing in gassim". (Aangeboden

door de Heeren H. Kamkrli>gh Onkes en J. V. Kueken), p. 68.5.

E. Matiiias, H. Kameulikgii Onnes en CA. Crommemx: „De rechtlijnige diameter van

argon, p. 700.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 707.

Errata, p. 707.

Het Proces-verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

Ingekomen zijn :

1". Missive van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken

dd. 17 October 1912 met bericlit dat, blijkens het in afschrift bij-

gesloten Kon. Besluit van 15 October 1912 N". 21, de Heer E. F.

VAN DE Sande Bakhuyzen alsuog benoemd werd tot een der gedele-

geerden van de Nederlandsche Regeering bij de intusschen in den

loop van deze maand te Parijs gehouden internationale conlerentie

inzake radiotelegraiisclie tijdseinen.

Voor kennisgeving aangenomen.

De Heer vajN de Sande Bakhuizen doet nu een korte mededeeling

over deze conferentie.

2°. Eene uitnoodiging namens de ,,Académie des Sciences, belles

Lettres et Arts de Bordeaux" tot het zenden van een afgevaardigde

bij de feestelijke herdenking van het 200-jarig bestaan dier Akademie

op 11 en 12 November a.s.

De Voorzitter verzoekt hem zoo spoedig mogelijk op te geven wie

van de leden dezer Afdeeling die vertegenwoordiging op zich wil

nemen. In de letterkundige Afdeeling was geen der leden in staat

zich voor deze vertegenwoordiging beschikbaar te stellen. Mocht ook

blijken dat geen der leden der wis- en natuurkundige Afdeeling

zich hiertoe bereid verklaart dan zal een schriftelijke gelukwensch

naar Bordeaux gezonden worden.
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Wiskunde. - De Heer W. Kapteyn brengt, ook nan)ens den Heer

J. C Kluyvek, liet volgende verslag uit over liet in hunne

handen gestelde inaniiseri[)t eener verhandeling van tien Hoer

B. P. Moors, getiteld: „Etude sur les fornnde.s {spécialenunt sur

celles de Gatiss), qui servent a calculer des vnleurs approd'i-

maüves d'une intéijrale dejinie."

LoBATTO zegt in zijne Integraal-Rekening: de benaderings methode

volgens Gauss levert ten aanzien van nauwkeurigheid, een onmis-

kenbaar voordeel op boven die van Newton en Cotes. Jammer
echter, dat de meer nauwkeurige methode vrij omslachtige berekeningen

vordert, die hare toepassing niet weinig bemoeielijken.

Het zijn deze moeielijkheden die de schrijver tracht te verminderen

door de methode \an Gauss zoo te wijzigen dat daardoor de bereke-

ningen bekort worden zonder verlies van de nauwkeurigheid.

Evenals Gauss onderstelt hij dat de functie onder het integraal-

teeken in een convergente reeks, geordend naar de opklimmende

machten van de veranderlijke, ontwikkeld kan worden. Hij onderscheidt

daarbij twee gevallen naar gelang deze convergente reeks al of niet

volledig is. Met het oog hierop verdeelt hij zijn werk in twee

afdeelingen.

Aan deze wordt dan nog een derde afdeeling toegevoegd die gewijd

is aan de afleiding van twee in de vorige afdeelingen voorkomende

vraagstukken.

In de eerste afdeeling wordt als benadering van de integraal

aangenomen

^1 = ^i'Ji + ^8^/2 -r • • • + Rny,i

waarin y^ //„ [/n de ii ordinaten beteekenen behoorende bij zekere

abscissen d\ ,i\ . . a\, en R^ R.^ . . /?„ zekere constanten voorstellen, die

aan verschillende voorwaarden onderworpen kunnen worden.

Het verschil \an de juiste waarde / en de benaderde waarde

/j of de correctie, wordt dan gerangschikt naar de coëfficiënten Lp
van de reeks. Beschikt men nu zoo over de 2n onbekenden .v en R
dat de termen met L^, L^ . . Lon—i in deze reeks verdwijnen, dan

vei krijgt men de benaderingsmethode van Galss, terwijl de

daarop volgende termen een denkbeeld geven van den graad der

bereikte nauwkeurigheid.

De berekening \an de '2ii onbekenden is nu door Gauss volvoerd

voor n = 2 tot Ji = 7 en daarbij heeft hij al deze onbekenden tot

in 16 decimalen bepaald.

De schrijx er merkt nu op dat wanneer de abscissen in IG decimalen

worden bepaald, de licnadering zeer \eel tijd vordert. Hij stelt

85*
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daarom cene nieiiwe metbode voor. Deze komt hierop neer dat hij

de abscissen van Gauss in 2 decimalen naiiwi<;eurig kiest en hiermede

nit de 7i eerste vergelijkingen de n grootheden II met juistheid (d.i.

in een groot aantal decimalen) bepaalt. Dit heeft het nadeel dat

de cersie correctieterm met dew n -f-
1''" term van de reeks begint

in j)laats van met den 2 n -\- i"" zooals bij Gauss ; maar dit nadeel

verdwijnt wanneer hij dubbel zooveel ordinaten neemt. Hiermede

wordt, zooals door voorbeelden wordt aangetoond, aanzienlijk minder

werk gevorderd en grooter nauwkeurigheid bereikt. Om met denzelfden

arbeid de nauwkeurigheid nog te verhoogen brengt de schrijver aan

de abscissen in 2 decimalen nog kleine veranderingen aan die

zoodanig worden gekozen dat de eerste correctieterm zoo klein

mogelijk wordt. Met deze gecorrigeerde \vaarden wordt dan een tafel

B berekend die in de plaats treedt van de tafel A Wciarin de waarden

van Gauss zijn opgenomen. In de tweede afdeeling bepaalt de

schrijver zich tot deze twee gevallen :

1". dat de integrand van den vorm céF{x) is, waarin (/ > — 1

en F{.i) een volledige machtreeks die convergeert in het interval

van de integraal

1

2". dat de integrand is \'an den vorm —- die in een conver-

gente machtreeks kan ontwikkeld \vorden.

De korte uiteenzetting van de methode van Gauss, die hier niet

gemist kan worden, komt o\ereen met die welke de schrijver in

een vroeger werk reeds heeft gepubliceerd, waaruit blijkt dat zij het

voordeel biedt met kleine wijzigingen ook van toepassing te zijn

op alle andere benaderingsmethoden die zijn uitgedacht. De daarop

volgende methode, die de schrijver ontwikkelt is echter nieuw en

komt ons voor van belang te zijn voor de numerische berekening,

daar zij, zonder opoffering \'an nauwkeurigheid, minder werk vordert.

Waar de schrijver de nanwkeurigheid nog tracht te verhoogen door

aan de op twee decimalen afgeronde abscissen van Gauss nog kleine

wijzigingen aan te brengen, meenen wij dat in de afleiding dezer

correcties nog eene leemte bestaat, daar hierbij nog iets van eene

gelukkige keuze afhangt. Wij weten echter dat de schrijver veel

moeite heeft besteed om dit bezwaar op te heffen maar dat hem dit

niet gelukt is. Intusschen blijven de resultaten waartoe hij komt,

ondanks deze leemte, toch van gewicht \oor de berekening.

De oplossing van de lineaire vergelijkingen die in de beide eerste

afdeelingen optreden en die in de derde afdeeling besproken worden,

is naar onze meening zeer goed geslaagd en verdient bijzondere

\'ermelding.
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Vatten wij ons oordeel samen, dan beschonweji wij liet werk als

eene belangrijke bijdrage voor de niimerisclie berekening van bepaalde

integralen. Wij verooi loven ons daarom voor liet stellen deze vei--

handeling in de wei-ken van de Akademie o\) Ie nemen.

W. Kaptkyn.

J. C. Kllyver.

De conclusie van het verslag wordt goedgekeurd.

Botanie. — De Heer J. W. Moll doet een mededeeling, mede

namens den Heer H. H. Janssonius over de Linneaansclie

methode ter beschrijving van anatomische structuren, naar

aanleiding van een verhandeling van Mrs. Dr. Marie C. Stopes,

getiteld: ,,Petrefactions of the earliest European Angiosperms'.

In onze „Mikrographie des Holzes der auf Java vorkommenden

Baumarten" trachten wij aan te toonen, dat belangrijke resultaten

voor de systematische Botanie kunnen worden verkregen door

anatomisch onderzoek van het hout, indien dit met de noodige zorg

geschiedt. Tot dit doel worden beschrijvingen gemaakt van den

anatomischen i)ou\v, met strikte inachtneming van de regels, welke

LiNNÉ gegeven heeft voor het beschrijven van liet uiterlijk v:or-

komeu der planten.

Uit den aard der zaak zijn enkele aanvullingen en wijzigingen

dezer regels noodig geweest in ^•erband met het eenigszins ver-

schillend gebied waartoe anatomische en morphologische feiten

behooren, en door de eigenaardige moeielijkheden, welke de micros-

copische methode oplevert.

Maar in hoofdzaak \olgen wij de Linneaansche methode.

De resultaten, neergelegd in de twee eerste deelen van onzen

arbeid zijn uit een systematisch oogpunt zeer bevredigend, hetgeen,

naar wij hopen, nog duidelijker zal blijken, wanneer binnen eenige

jaren het geheele werk voltooid zal zijn.

Families, geslachten, en soorten zijn gemakkelijk te herkennen,

alleen aan den anatomischen bouw van hun hout.

De door ons gebruikte methode, ofschoon uiterst eenvoudig en goed

bekend, strevende naar een volledig overzicht van den anatomischen

bouw, naar een analyse zonder rest, eischt \'eel van den ijver en de

psychische energie van den onderzoeker. Maar een betrekkelijk uit-

gebreide ervaring op dit gebied heeft ons ervan overtuigd, dat alleen

met behulp dezer wijze van werken, waarlijk bevredigende resul-
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(aten zijn te verkrijgen bij alle soorten \'an anatomisch onderzoek.

Daarom is het onze vaste meening, dat de oogeii van lien die de

anatomie bestudeeren langzamerhand voor deze waarheid moeten

geopend worden; al voelen wij zeer goed, dat dit niet gemakkelijk

of snel te bereiken is.

Het is een onder botanici zeer verspreid denkbeeld, dat ieder,

die eenige algemeene anatomische kennis bezit, ook zonder van een

speciale methode of schema gebrnik te maken, gemakkelijk een goede

en bruikbare beschrijving kan vervaardigen van een anatomische

structuur. De literatuur van de laatste, en van vroeger jaren geeft

hiervan bewijzen te over.

Overal vindt men beschrijvingen, die onrijp zijn, onvolledig, vol

herhalingen en leemten, rijk £ian bijzonderheden, waarmede de lezer

niets te maken heeft, onzeker, en gesteund door tallooze iioodige en

onnoodige teekeningen ^).

Wij kunnen het op heden nog niet bemerken, dat het voorbeeld,

dat wij trachten te geven, vele volgelingen heeft gevonden. En toch

zouden wij er graag vele aan onze zijde zien, want er wachten tal-

rijke belangrijke problemen op oplossing door samenwerking van

een groot aantal botanici, die zich van deze zelfde Linneaansche

methode van micrographie bedienen.

Daarom grijpen ^vij elke gelegenheid aan om de waarde onzer

methode in 't licht te stellen voor het verkrijgen van resultaten,

die zonder haar onbereikbaar blijven.

Zoo hebben we voor eenigen tijd het hout van Q/fi-ius Adami
en zijn twee componenten 6'. Lahurnum en C. Purpureus ^) onder-

zocht en hebben kunnen aantoonen, dat het hout van C. Adami
gelijk is aan dat van Laburnum ; wel is waar eenigszins gewijzigd,

maar volstrekt niet in de richting van den bouw \'an C. purpureus.

Dit resultaat kon in hoofdzaak verwacht worden na het uitste-

kende werk van Winkler en Baur over dit onderwerp, en is dus

in zoover misschien niet belangrijk te noemen. Maar als een getui-

genis \oor de bruikbaarheid onzer methode was het van waarde,

daar verschillende andere botanici te vergeefs getracht hadden dit

hout te identiiiceeren.

Thans wordt ons weder een gelegenheid geboden door de \'er-

schijning, eenige maanden geleden, van een uitgewerkte verhande-

ling van Mevr. Marie C. Stopes, getiteld : "Petrefactions of the

earliest European Angiosperms" ").

1) Alph. De GandoUe. La Phytographie végélale.

2) Recueil d. trav. bot. Néerl. Vol. VIII 1911. 333.

3) Phil. Trans. o. t. Roy. Soc. B. Vol. 203. 1912. blz. 75—lOOand Plates 6—8.



In deze verliandeling worden iiüvoci'ige analomisclie l)esclirij\ingen

gegeven van drie s( ukken fossiel liout, belioorende lot de verzame-

lingen van liet Britycli Musenm van Natuui-lijke Historie. Deze hout-

soorten zijn afkomstig uil de ,,Lo\ver Greensand", een foruiatie van

het krijttijdperk, en de schrijfster beschouwt ze als de oudste repre-

sentanten \an Europeesclie Angiospermen, die tot nu toe bekend zijn.

Daarom werd door haar een zorgvuldige studie van het (belangwek-

kende hout gemaakt en werden l^esch rijvingen gegeven, voor zoover

de toestand der exemplaren toeliet.

Verreweg het best bewaarde stuk hout was dat, hetwelk Mrs. Stopes

Aptlana radiaia, gen. et spec. nov. noemt.

Dit alleen willen wij behandelen.

Wanneer men op pag. 90 Nan de verhandeling leest hetgeen de

schrijfster over de verwantschap van Aptiana radlata mededeelt,

schijnen de vooruitzichten waarlijk weinig hoopvol. Mrs. Stopes

betoogt dat geen tak der moderne botanie in een meer chaotischen

toestand verkeert dan de anatomie der Angiospermen, hetgeen van

een systematisch standpunt zeker moet worden toegegeven.

Zij beschouwt het als geheel voorbarig thans over de mogelijke

bloedverwantschap van dit fossiel van gedachten te wisselen. ,,0m dit

,,te bewijzen, kan ik mededeelen, dat ik gedurende meer dan een jaar,

,,dit fossiele hout aan vele der toonaangevende botanici van Enge-

„land, Europa en Amerika heb laten zien, en dat onder de vele mee-

,,ningen die men zoo goed was mij te geven, ik te hooren kreeg, dat

„het sprekend geleek op bijna alle families, van de Gnetales eener-

„zijds tot de Malvales anderzijds."

,, Hieruit moet men niet besluiten dat het hout van al deze families

,. gelijk, en classificatie ervan dus onmogelijk is, maar de oorzaak ligt

„in het betrekkelijk kleine aantal monsters dat een bepaald persoon

„onderzoekt en in de grootte der variatie tussclien het hout van zoo-

„genaamde soorten van zoogenaamde geslachten."

Mrs. Stopes besluit -. ,,Van de genera, die ik kon onderzoeken,

„toonden sommige soorten van Lonicera, van Viburnum, van Mag-

,,nolia en van Liriodendron de meeste punten van overeenkomst

„met het fossiel."

,,Hieraan hecht ik echter geen gewicht en ben van oordeel, dat

,,voor het oogenblik meer ingaande beschouwingen omtrent mogelijke

,,verwantschap, geheel theoretisch en onvruchtbaar zouden zijn."

Wij zijn van een geheel andere meening. Na de lezing van Mrs.

Stopes' artikel, kwam onmiddellijk de gedachte bij ons op, dat

Aptiana wel eens kon behooren tot de familie der Ternstroeniiaceae.

En daar wij wisten, dat wij met behulp onzer methode konden
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liopen zekerheid hieromtrent te erlangen, gingen we er dadelijk toe

over onze hypothese te toetsen.

Hiervoor hadden wij in de allereerste plaats een Linneaansche

beschrijving noodig van het iiout van Apiiana, om die daarna te

kunnen vergelijken met de \erschillende samenvattende beschrijvin-

gen van het hout van geheele families, die reeds in onze ,,Mikro-

graphie des Holzes" gepubliceerd zijn. — Zoo te werk gaande bevon-

den wij, dat onze eerste indruk juist was geweest, eji dat Aptiana

zonder twijfel een plant is, die tot de familie der Ternstroemiaceae

behoort, zeer na verwant aan het geslacht Eurya, indien al niet

daartoe behoorend.

Ten einde den lezer in staat te stellen voor zich zelf te oordeelen,

willen wij thans wat meer in bijzonderheden afdalen, eerst de boven-

genoemde Linneaansche beschrijving van Aptiana geven, en daarna

een vertaling van onze beschrijving \an een soort van Eurya uit

de ,,Mikrographie des Holzes", om te besluiten met een bespreking

van de verkregen resultaten.

De Linneaansche beschrijving van het hout van Aptiana, die hier-

onder volgt werd natuurlijk aan de verhandeling \an Mrs. Stopes

ontleend.

De gege\'ens, uit hare mededeelingen bijeengebracht, werden op

de Linneaansche wijze gerangschikt volgens een schema voor de

beschrijving van secundair xyleem, dat wij gewoon zijn als basis

voor onze beschrijving te gebruiken. ^) Zooveel mogelijk werden Mrs.

Stopes' eigen woorden gebezigd en steeds de bladzijden aangegeven,

waar zij te vinden zijn. Waar evenwel in eenige gevallen onze

interpretatie afweek van die der schrijfster, of waar kenmerken

werden beschreven, die alleen in de teekeningen of photo's te zien

zijn, was dit uit der aard niet mogelijk. Zulke passages werden

cursief gedrukt en zoo noodig verklaart een noot, waarom het nood-

zakelijk was de opgaven der schrijfster te wijzigen.

Micrographie van het hout xan Aptiana r a d i a t a,

M. C. Stopes, Phil. Trans. Ser. B vol. 203, p. 75.

Een stam of tak, ongeveer 3,5 cm. dik.

Topographie.
Jaarringen wel te herkennen, ^) ongeveer 0.6 m.m. dik fp. 85).

1) Dit schema is met vele andere gepubliceerd in : ,J. W. Moll. Handboek der

Botanische Micrographie". Groningen. 1907. p. 40.

-) Op blz. 85 is bijgevoegd: ,doch niet duidelijk aangegeven door eenige merk-

bare verandering in het karakter van het hout of de groolte der vaten". Door
PI. 6 Photo 4 en Pi. 7 Photo 6 te be?ludeeren, zijn wij tot een tegenovergestelde

meening gekomen, zooals in den tekst is aangegeven.



Hef aantal vaten en hun divar.^e afniethujen evenals de liolten der

tradieïde-vezeh m het buuien.ste deel van den jaarruui (jrooter dan

in het buitenste ; de breedte der merystralen soms (jerinrjer in het bin-

nendeel van den ring. Vaten overigens gelijkmatig verspreid, met

enkele uilzonderingen alleenstaand en van elkaar gescheiden in de

radiale rijen van tracheïde-vczels. fPlaat (5 Photo 4, P!. 7 Ph. 6,

PI. 8 Ph. '10 en tekstfig. 1). In een of twee gevallen twee vaten

naast elkaai- in langentiale richiing, doch zulke i)aivn zeldzaam

(p. 85). Uiterst weinig de radiale rijen der tracheïde-vezels ver-

storend, (p. 8(3). Tradieide-vezels. Het hout bijna geheel samengesteld

uit tracheïde-vezels ; met grooten regelmaat in radiale rijen gerangschikt

(p. 86). Uout-parenchgni schaarsch, misschien geheel ontbrekend;

dikwijls achter de \'aten liggend en \'an mergstraal tot mergstraal

loopend, (tekstfig. 1 en p. 86). Mergslralen ^) in twee soorten. De
talrijkste soort in hoofdzaak één cel breed, 4 tot 10 cellen hoog en

enkelvoudig. {Einfache Markstrahlen, Mikrographie I. 59). De andere

soort vier cellen breed — enkele 3 of 2 — een twaalftal cellen

hoog '), dikwijls samengesteld, (Zusammengesetzte Markstrahlen, Mikro-

graphie I. 6d)^), uit drie verdiepinge?i be.'itaande. Tusschen de meerdere

cellen breede mergstralen talrijke één cel breede (p. 86). De merg-

1) Een kenmerd, door Mrs. Stopes als opineikenswaardig beschreven (p. 87) is de

wijze waarop de breedere mergstralen naar buiten toe doodloopen of tot een enkele cel

dikte verminderen iti de dwarse doorsneden (Pi, 6 Ph. 3 en 4 tm. en tekstfig. 4). De
schrijfster zegt: „lioewel het zeer wel mogelijk is, dat, zooals Prof. Oliver en Dr.

ScoTT beide hebben geopperd, dit een gevolg is van de eenigszins scheeve ligging

van de mergstrak'n in een radiale richting, zoodat een dwarse doorsnede er door

heen gaat, toch blijft dit een ongewoon verschijnsel bij de werkelijk dwarse snede

van het hout, en geeft het het karakter, dat in tekstfig. 4 te zien is, en dat het

onderscheidt van iedere houtsoort, die ik ken". Zonder twijfel is de verklaring van

Prof. Oliver en Dr, Scott de juiste. Bij ons onderzoek hebben we hetzelfde ver-

schijnsel dikwijls aangetroffen, hetwelk in een groot aantal onzer figuren is afge-

beeld bv. 16, 124, 34, 38, 40, 41 etc, alsmede in die van Eurya acuminata, die

hieronder volgt.

") Plaat 6, Photo 5 bewijst, dat deze mergstralen soms minstens 3 maal dit

aantal cellen hoog kunnen zijn.

3j De term zusammengesetzte MarnStrahlen werd het eerst door ons gebruikt

in onze Mikrographie zooals in de tekst geciteerd is. De definitie van de term wordt

daar als volgt gegeven

:

„Aus in senkrechter Richtung übereinander gestellten, regelmassig abwechselnden

1- und mehrschichügen Teilen zusammengesetzt. Die eiiischichligen Teile fast

immer 'aus aufrechten Zeilen aufgebaut ; stets das oberste und unterste Stockwerk

bildend. IMe mehrschichtigen Teile fast iramer aus liegenden Zeilen aufgebaut."

Bestudeering van p. 87 van Mrs. Stopes' verhandeling, tekstfiguren 3 en 5,

Plaat 6, Photo 5 en PI 8, Ph. 11 zal den lezer overtuigen dat onze beschrijving,

zooals die in de tekst gegeven werd, juist is.
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stralen tusschen bijna elke 2 i-adiale rijen \'an tracheïden en vaten

verloopende, zóódat nagenoej^- elke vezel of vat in onmiddellijke

aanraking met hen is. (p. 86, zie ook p. 90). De cellen der eni cel

hreecle mergstralen in vorm gelijk aan die der één cel breede ver-

diepir,gen van de samengestelde mergMralen. (PI. 6, Photo 5).

B e s c h r ij \- i n g der clemente n.

I. Vaten. R. en T. 28 tot 40 n, meest voor-

komende afmeting 33 n. Ongeveer cirkelronde cvlin-

ders. Dfvarswanden -eer schuin geplaatst, laddervormig

doorboord met horizontale sporten. Zie üg. 1 ').

Wanden verdikt, doch niet aanzienlijk, en de ver-

houte wand veel dunner dan die der aangrenzende

cellen (tracheïde vezels) ;
— met onregelmatig ge-

[»laatste gewone ronde of eenigszins langwerpige

stippels (p. 86).

II. Trache'ide-vezels. R. en T. 15 tot 50 (?) ii, de

radiale afmeting veelal iets kleiner dan de tangentiale;

4- tot 6-, gewoonlijk 6-hoekig. Wanden in de meeste

gevallen verdikt, liet himen der cellen ^/^ of minder

van hun geheele diameter (zie PI. 8, Ph. 10 en

teksttig. 1); — met hofstipj)el3, op de tangentialeV\z. 1.

Avtkmarodiaia
^,.^„^/^,^ minstens even talrijk als op de radiale (p. 86,

PI. 8, Ph. 10, en tekstfig. 1) ; in 1 en in enkele

gevallen in 2 eenigszins onregelmatige rijen gerang-

Stopes

van een vat met PI. 8, Ph. 10, en tekstfig. 1) ; in 1 en in enkele
laddervormisre door-

boring. Reprodiik- .,,.,.. ,

tie van tekst-figuur schikt: ni vertikale richtnig niet zeer aaneengesloten,

2 van Mrs. Stopes' ^jj^ y.^,, (\q naastbiiliggende gescheiden door eenIJl* V C^ C O
verhandeling „ , , -i ... ,. ^

afstand, ongeveer gelijk aan zijn eigen diameter;

hoven cirkelrond (p. 86).

III. Houiparenclvjm. Cellen op dwarse doorsnede eenigszins uit-

gerekt in de richting van den omtrek der vaten (PI. 8, Ph, 10 en

tekstfig. 1). Wanden verdikt :
— slechts met enkelvoudige stippels.

Inhoud meer zwart geworden dan die van andere cellen (p. 86).

IV. Mergstraalcellen. Wanden verdikt : met stippels fzie PI. 8,

Ph. 10 m, en p. 89).

Toen deze beschrijving voltooid was, vergeleken wij haar met de

algemeene beschrijvingen van de hout-anatomie der verschillende

1) Op p. 86 zegt Mrs. Stopes : ,0p lengte-doorsnede vertoonen slechts Aseinige

vaten den aard hunner wanden, maar die weinige hebben breede, gewone ladder-

vormige slippeling (zie lekstfiguur 2j". Indien een geregelde Linneaansche be-

schrijving gemaakt was, ware deze vergissing zonder twijfel vermeden.
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families, gepubliceerd in de twee eerste deelen van onze Mikrographie

des Holzes. Het bleek spoedig, dat de ecnigc familie, met welke de

kenmerken van Aptiana in overeenstemming waren, en zelfs op zeer

bevredigende wijze, werkelijk die der Ternstroemiaceae was.

Wij zochten toen in deze familie, tusschen de volledig beschreven

soorten, naar diegene, die in het grootst aantal der voornaamste

kenmerken met Aptiana overeenkwam. Wij bevonden, dat dit het geval

was met Eurt/a aeiimuiata en wij geven hier een letterlijke ver-

taling van deze beschrijving, zooals zij in onze Mikrographie te

vinden is, alleen eenigermate verkort ten gerieve der lezers, in zoover

als wij al die kenmerken weglieten, over welke niet gesproken werd

in de beschrijving van Aptiana.

Indien de lezer beide beschrijvingen onderling vergelijkt, kan hij

zich zelf een oordeel vormen over het goed recht van Aptiana om
beschouwd te worden als een lid van de familie der Ternstroemiaceae.

Micrographie van het hout \ an E u r y a a c u ra i n a t a,

DC. Mém. Ternstr. 26.

Een stam of tak ^•an onoeveer 7 cm.

T o p o g r a p h i e. (Zie fig. 2).

Jaarringen. Vooral in het uitvoerigst

onderzochte monster vrij duidelijk ; 0.35

"^Ms m.m. tot 2.5 m.m. dik. In sommige 'jaar-

ringen een periode in het aantal vaten

en in de dwarse diameters van vaten,

|(;
tracheide-vezels en houtparenchym-cellen,

Z^ bij de twee laatst genoemde elementen

vooral in de radiale diameter; het maxi-

mum dezer periode ongeveer in het mid-

den van den jaarring, het minimum in

het buitenste gedeelte lager dan in het

binnenste, vooral voor den radialen dia-

meter der tracheide-vezels. De grenzen der

jaarringen soms duidelijk door ongelijkheid

van het aantal vaten in de verschillende

ringen. Op de grenzen der jaarringen de

snede. ZgJaamngen;G Vaten;
»"e^"g^ti''^le" "^^^«t ^^'^^ breeder. ^ aten

Ft Tracheide-vezels; P. Hout- overigens regelmatig verspreid ; bijna altijd

parencliym; Ms Mergstralen.
alleenstaand, slechts zeer zelden in paren.

Tracheïde-vezel^ de hoofdmassa van het hout vormend, slechts nu en

-ilmM

V\^. 2.
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clan in radiale rijen. Houtparenchym schaarsch, verspreid tasschen de

tracheïde-vezels ; indien grenzende aan vaten, slechts aan de binnenzijde

van deze. Mery.stralen in twee soorten. De talrijkste gewoonlijk één,

in het midden somtijds twee cellen breed, 6 tot 30, meestal 10 tot

15 cellen hoog en enkelvoudig. De tweede soort 3 tot 6 cellen breed,

tot 150 cellen hoog, dikwijls samengesteld en uit 3 verdiepingen

bestaande. De volstrekte hoogte van de eerste soort mergstralen

kleiner dan die van de laatste. Tusschen 2 meerdere cellen breede

mergstralen, meestal eenige één cel breede. De mergstralen zijdelings

gescheiden door 1 tot 4 rijen tracheïde-vezels, dikwijls aan vaten

grenzend. De cellen der één cel breede mergstralen gelijkende op

die der één cel breede verdiepingen.

Besdu'iji'iiKj der elementen.

I. Vaten. R. 25 tot Hl) n, T. 20 tot 70 .u. Elliptische en cirkel-

ronde cylinders of veelzijdige prisma's met afgeronde hoeken. Dwars-

wanden zeer schuin geplaatst, laddervormig doorboord met 25 tot

'J25 horizontale sporten. Het laddervormig doorboorde deel van de

dwarswanden soms 500 n lang. Wanden 1,5 ii dik; — met talrijke

dwarsuitgerekte hofst'[)pels, indien aan elkander grenzend; — met zéér

talrijke spleetvormige hofstippels, indien aan tracheïde-vezels grenzend;

— met eenige weinige gewone en talrijke spleetvormige, éénzijdige hof-

stippels, indien aan houtparenchjmcellen en staande raergstraalcellen

grenzend ;
— met éénzijdige hofstippels, indien aan liggende merg-

slraalcellen grenzend.

II. Tracheïde-vezels. R. 20 tot 30 n, T. 25 tot 35 jt ;
4- tot 8-

hoekig. Wanden 6 lot 8 ii dik ; met talrijke spleetvormige hofstippels,

indien grenzende aan vaten of aan elkaar ; deze hofstippels talrijker

op de tangentiale dan op de radiale wanden ; hoven cirkelrond of

eenigszins in verticale richting uitgerekt b.v. 5 bij 6 ii.

III. Houtparenc/u/mcellen. De aan vaten grenzende meestal uit-

gerekt in de richting van den omtrek der vaten. Wanden 1 ,d ii dik
;

— met weinige gewone, en talrijke spleetvormige éénzijdige hofstippels,

indien aan vaten grenzend ;
— met spleetvormige éénzijdige hofstippels,

indien aan tracheïde-vezels grenzend; — met gewone stippels, indien

aan elkaar of aan mergstraalcellen grenzend. Inhoud : soms eenige

zetmeelkorrels en een roodbruine massa tegen de dwarswanden.

IV. Mergstraalcellen. Wanden 1,5 .i of meer dik ; stippels dezelfde

als in de houlparenchvmcellen.

Een eenvoudige vergelijking bewijst, dat er een overeenstemming

is in bijna alle bijzonderheden, zóó groot, dat zij niet het gevolg
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van toeval kan zijn, en die, in de classificeerende, systematisclie

botanie noodzaiielijkerwijze tot gelijkstelling!: moet leiden.

Als de meest in 't oog spi-ingende kenmerken l)ij deze vergelijking

beschonwen wij de zeer sclinine dwarsvvanden der vaten, met linnne

laddervormige doorboringen
; liet feit, dat de hoofdmassa van het

hont nit tracheïde-vezels bestaat; de bnitengewone schaarsclite van
liontparenclivm ; en liet voorkomen \an samengestelde mergsiralen,

— welke kenmerken geen van alle in vele families voorkomen en

alleen samentreffen in die \an de Ternstroemiaceae, Staphyleaceae en

bij eenige der Olocineae. Maar de beide laatste families konden
worden nitgesloten wegens verschillen in meerdere andere kenmerken.

De tegenwerping zou kunnen worden gemaakt, dat we in onze

„Mikrographie des Holzes" tot op heden slechts een betrekkelijk klein

aantal families, namelijk 33, hebben onderzocht, en dat het volstrekt

niet onmogelijk zou zijn, dat later een andere familie werd gevonden,

die even goed of zelfs beter dan die der Ternstroemiaceae, met de

kenmerken in Aptiana gevonden, overeenstemde. Maar wij doorloo-

pen het systeem van het eene einde naar het andere volgens de

Genera Plantarnm van Bentham en Hooker. Dus veronderstelt deze

tegenwerping de mogelijkheid, dat in een gebied van het systeem,

dat veraf ligt van de Ternstroemiaceae, een familie zou zijn te vin-

den, die in den anatomischen bouw van haar hout in bijna alle

bijzonderheden o\ereenstenit met de Ternstroemiaceae.

Onze ervaring in houtaangelegenheden dwingt ons deze waar-

schijnlijkheid niterst gering te achten. Maar wij weten niet hoever

sommige botanici hierin wel zouden durven gaan.

De bovenstaande bewijsvoering bracht ons dus de wetenschappelijke

overtuiging, dat Aptiana tot de Ternstroemiaceae behoort. Toen

wij zoo ver waren, beproefden wij, met gebruikmaking van den

analytischen sleutel voor de identificatie der soorten, en door de soort-

beschrijvingen in onze Mikrographie te vergelijken, of een nadere

verwaant van Aptiina dan Euri/a acuminata kon gevonden worden.

Indien de lezer dit eveneens doet, zal hij komen tot Eiiryajaponica

en E. glahra. Daarom meenen wij, dat het geslacht Eurya veilig

kan beschouwd worden als zeer na aan Aptiana verwaant, terwijl

wij het in het midden zouden willen laten of beide in het geslacht

Eurya vereenigd moeten worden, hetgeen ons echter niet onwaar-

schijnlijk voorkomt.

Ten slotte nog eenige woorden over het werk van Mrs. Stopes

en over den aard onzer opmerkingen. Op den voorgrond zij ge-

plaatst, dat wij onze geheele kennis omtrent Aptiana aan den

zorgvuldigen arbeid van Mrs. Stopes te danken hebben. Maar



538

wij gaan verder en vertrouwen, dat de lezer ons werk niet ver-

keerdelijk zal beschouwen als een kritiek op haar verhandeling.

Indien wij die \ erhandeling niet hielden voor een geschikt voorbeeld

van wat tegenwoordig goed anatomisch werk mag worden genoemd,

zouden we er niet op deze wijze over geschreven hebben. Dat slecht

werk geen goede resultaten afwerpt is een waarheid, die wij waarlijk

niet trachten te bewijzen. Wij kriliseeren iiiet een bepaalde ver-

handeling, maar een methode, of liever het gebrek aan methode,

dat nog heerscht in nagenoeg alle £inatomisch werk, dat tegenwoordig

het licht ziet. En wij meenen te hebben aangetoond, hoe een onder-

zoek over een zeer belangrijk onderwierp, dat een hoogst interessant

palaeontologisch feit aan het licht brengt, en dat met bekwaamheid

is uitgevoerd, ons nog dichter tot de waarheid had kunnen brengen,

ware de Linneaansche methode gebruikt bij de beschrijvingen.

Deze methode vraagt weliswaar veel tijd en inspanning van den

onderzoeker, en zij kan alleen door geduldige oefening worden

aangeleerd. Maar wij zijn er Vcin overtuigd, dat in de toekomst een

plantkundige van Mrs. Stopes' bekwaamheid niet tevreden zal zijn

met anatomische beschrijvingen, die vervaardigd zijn zonder gebruik-

making van de LinneaanSche grondregelen der micrographie.

Groningen, 21 October 1912.

Scheikunde. — De Heer Holleman doet, mede namens den Heer

J. P. WiBAUT, eene mededeeling: „Over de nltraüe der mono-

chïoortoïuolen"

.

Indien er twee substituenten in de benzolkern aanwezig zijn,

hebben beide invloed op de plaats, waar een derde substituent

intreedt. Het hangt af \an de substitutiesnelheid, die ieder der groepen

veroorzaakt, welke van de mogelijke trigesubstitueerde isomeren in

de grootste hoeveelheid zal ontstaan. In monochloorphenol b.v. plaatst

zich de nienw intredende substituent bijna uitsluitend op de para-

ortho-plaatsen ten opzichte van hydroxyl en niet op de //-o-plaatsen

ten opzichte van chloor, omdat de substitutiesuelheid die OH ver-

oorzaakt, veel grooter is dan die, welke Cl te weeg brengt.

Door alle bekende gevallen van substitutie in digesubstitueerde

benzolderivaten na te gaan, bleek o.a. dat de substituenten, die naar

/>o-plaatsen richten eene substitutiesnelheid veroorzakeu, die in de

volgende orde afneemt

:

OH>^^H,>halogeen>CH3.
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Daar dus de lialogciien en methyl geene groote verscliilleii in

subslitutiesnelheid veroorzaken, moet verwacht worden, dat bij de

invoering van een derde groep in de halogeentoluolen, alle p-o-

plaatsen ten opzichte van beide zuilen gesubstitueerd worden, zooals

door CoHEN en Dakin bij chloreering der monocldoortohiolen ook

inderdaad werd gevonden.

Ten einde een inziclit in de verliouding der substitutiesnelheid te

verkrijgen is het echter noodig, de isomeren d-e zich te gelijkertijd

vormen quantilatief te bepalen, en daar nitraties gewoonlijk zonder

vorming van nevenproducten verioopeii, namen wij op nieuw de

studie der nitratie van de chloortoluolen ter hand, daar door vroegere

onderzoekers hierbij noch alle mogelijke isomeren waren gevonden,

noch hunne verhouding quantitatief was bepaald.

Enkel was dit door van den Arend voor />-chloortoluol gedaan^),

die vond dat bij de nitratie dezer verbinding 58 "/o van het isomeer

CH3,C1,N0, = 1,4,2 en 42% van het isomeer 1,4,3 ontstaan.

Daar wij dus verwachtten, dat bij de nitratie van o-chloortoluol

alle vier mogelijke mono-nitroproducten zonden ontstaan, w^as het

noodig, dit in de eerste plaats te bewijzen. Het nitratieproduct deed

zich als eene gele olie voor, die bij ca. -|- 1° haar eerste stolpunt

had. Nu liggen de entectica der binaire mengsels van de nitro-o-

toluolen bij de volgende temperaturen:

CH3,C1,N0., ent. temp.

1,2,3 + 1,2,4 4- 8° .2

1.2.3 + 1,2,5 + 1 .1

1.2.4 + 1,2,6 . +17 .2

1.2.5 + 1,2,6 + 7 .2

Hie)-uit volgt, dat het nitratieproduct (dat in hoofdzaak het isomeer

1,2,5 bevat) geen binair mengsel kan zijn, maar een derde, wellicht

ook nog een vierde isomeer moet bevatten. Deze conclusie is

natuurlijk alleer. dan steekhoudend, als het nitratieproduct enkel de

mono-nitrolichamen bevat, dus vrij is van onveranderd chloortoluol

of ^'an hooger genitreerde producten ; door de refractie te bepalen

van de eerst overdistilleerende druppels en van het residu, alsmede

van de lioofdmassa was gemakkelijk te constateeren, dat dit inder-

daad het geval was.

Daar het niet doenlijk bleek, de isomere nitro-o-chloortoluolen zelf

nit het nitratieproduct te isoleeren, werd dit gereduceerd ; het chloor-

toluidine CH3,C1,NH2 = 1,2,5, bij 81° smeltende, scheidt zich gemak-

kelijk in groote hoeveelheid af. Het olieachtige mengsel dat daarna

1) Deze Verslagen XVII, 224 (1908).
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overblijft nerd geacetyleerd, daar de acetjlverbindijigen \an de twee

vicinale cliloortoluidinen CH3,Cl,XHj, = 1,2,3 en 1,2,6 moeielijk oplos-

baar in koude benzol zijn. Inderdaad konden deze door dil hulpmiddel

gemakkelijk worden afgescheiden en geïdentificeerd, waarmede dus

de aanwezigheid der overeenkomstige nitro-o-chloortolnolen in het

nitratieprodnct was aangetoond.

Veel meer moeite kostte het, ook de aanwezigheid van het vierde

isomeer 1,2,4 aan te toonen. Na vele maanden van ingespannen werk,

waarbij een groot aantal methoden, makrochemische en mikrochemi-

sche, werden beproefd, slaagden wij ten slotte op de volgende wijze:

Ongeveer 100 gr. nitratieproduct werd gereduceerd. Xa afscheiding

van het chloortoluidine CHj,Cl,XH, = 1,2,5 werd het residu geacet}--

leerd en de vicinale isomeren door behandeling met koude benzol

verwijderd. Hetgeen in benzol in oplossing bleef werd teruggewonnen

en verzeept. Uit het zoo verki-egen mengsel van chloorloluidinen

scheidde zich bij afkoeling opnieuw een groote hoeveelheid J,2,5

verbinding af. De vloeibare rest, wedei'om geacetyleerd, gaf opnieuw

bij behandeling met koude benzol eene aanzienlijke hoeveelheid der

vicinale producten. Na al deze bewerkingen bleef er ca 9 gr. van

een mengsel der aceetamiuo-"-ciiloortoluolen over, Avaarin het gezochte

product 1,2,4 moest zijn opgehoopt. Deze 9 gr. werden nu in eene

kleine hoeveelheid benzol opgelost met petroleuniaether gefractioneerd

gepraecipiteerd. De eerste fracties bestonden in hoofdzaak uit het

isomeer 1,2,5; maar ten laatste werd eene krvstalfractie verkregen,

die bij 70—73^ smolt, en wier smeltpunt tot 95° steeg, toen zij met

eene gelijke hoeveelheid van het isomeer 1,2,4 gemengd werd, terwijl

alle andere fracties door deze bewerking eene aanzienlijke \erlaging

van hun smeltjnint ondergingen. Hoewel dus het isomeer 1,2,4 niet

in geheel zui\eren toestand uit het mengsel kon \erkregen Avorden,

achten wij door deze proef zijne aauAvezigheid in het nitratieproduct

toch bewezen. Dit werd nog daardoor bevestigd, dat wij een mengsel

der nitro-o-chloortoluolen van ongeveer dezelfde samenstelling als het

nitratieproduct (zie onder) maakten en ook daaruit het isomeer 1,2,4

niet in zuiveren toestand vermochten af te zonderen. Het mengsel

vertoonde geheel dezelfde eigenaardigheden als het nitratieproduct,

als het aan dezelfde bewerkingen onderworpen werd.

Nadat aldus was bewezen, dat de vier mogelijke nitro-o-chloortoluolen

werkelijk in het nitratieproduct aanwezig zijn, werden hunne relatieve

hoeveelheden volgens de methode der vriespunten in den vorm, dien

Vai.eton^) er aan gegeven heeft, bepaald.

1) Deze Verslagen XVllI, 751 (1910).
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De nitratie zelf werd op do volgende wijze uitgevoerd: bij JOgr.

ö-cl)Ioortoluol werd 40 gr. salpeterzmir spec. gew. 1.52 gedruppeld

onder krachtig moclianiscli roeren, waarbij de temperatuur tusscheji

—1° en -f 1° gehouden werd.

Door' middel der genoemde methode werd gevonden, dat het

iiitratieproduct van o-chloortoluol onderstaande samenstelling heeft :

Isomeer
j

1,2,5
|

J,2,4
|

1,2,6
|
1,2,3 i CH, = 1,01 = 2

Vo j

43.3 ! TZ.O 20.5
[ 19X1

waarbij het gehalte van 1, 2, 3 door aftrekking van 100 werd ver-

kregen. Opgemerkt moge nog worden, dat deze methode van ana-

lyseeren eerst met goed gevolg op een mengsel der vier isomeren

werd beproefd.

Voor de toepassing dezer methode is noodig, dat men de isomere

nitrochloortoluolen eerst in zuiveren toestand in handen heeft. Dit

veroorzaakte bij het onderzoek van het nitratieproduct van ??2-chloor-

toluol eenige moeielijkheid, daar sommige der nitro-??i-ehloortoluolen

zeer weinig bekend en stellig niet in zuiveren toestand waren ver-

kregen. Ik zal hier niet in bijzonderheden treden o\'er de berei-

dingswijzen dezer isomeren, maar wil enkel mededeelen, dat hunne

stolpunten bij de volgende temperaturen ^^ erden gevonden :

Isomeren 1 1,3, 6
|
1,3, 4 1, 3, 2 i 1,3,5

'

\

1 CH3 = 1, Cl = 3.

Stolpunt 24°.9 1
24°.2

|

23°.4
|

57°.9

1, 3, 6 heeft ook nog een metastabiel stolpunt bij 24°. 2.

De quantitatieve nitratie van ??i-chloortoluol werd op dezelfde wijze

uitgevoerd als bij c-chloortoluol beschreven werd. Door de toepassing

der methode Valeton ^verd de samenstelling van het nitratieproduct

als volgt gevonden :

Isomeren ' 1, 3, 6
|
1, 3, 4

|
1, 3, 2

CH, = 1, Cl = 3.

7o
I

59 ' 32
I

9

Het cijfer voor het isomeer 1, 3, 2 werd weder door aftrekking

gevonden. Eene directe bepaling gaf 8.3 %> die echter wegens het

geringe gehalte niet zeer nauwkeurig kan zijn. In elk geval mag

hieruit besloten worden, dat dit isomeer ook in het nitratieproduct

aanwezig is en dat het symmetrische nitrochloortoluol, zooals ook

te verwachten was, niet in noemenswaardige hoeveelheid daarin

voorkomt.

Uit de zoo verkregen xerhoudingsgetallen kunnen nu de volgende

conclusies afgeleid worden :

In o-chloortoluol richt methyl de intredende substituent naar de

36

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A^'. 1912/13.
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CH, plaatsen 4 en 6, chloor naar 3 en 5. Zij werken derhalve

l''^' 2|<^^ onafhankelijk van elkander, als men de kleine hoeveelheid

l J ???-vei'biJKling buiten beschouwing laat, die bij de nitratie

van tolnol ontstaat.

Indien de substitutiesnelheid, door metM'l en chloor veroorzaakt,

dezelfde was, zouden de isomere nitro-o-chloortoluolen in dezelfde

verhouding moeten ontstaan als bij de nitratie van chloorbenzol

eenerzijds, van toluol anderzijds. Daarbij dient dan met de omstan-

digheid rekening gehouden te worden, dat zoowel ten opzichte van

chloor als van methyl een der ortho-plaatsen bezet is, zoodat nu de

vrije o-plaatsen in dezelfde verhouding zullen gesubstitueerd worden,

alsof beide ö-plaatsen \rij waren. Men zoude derhalve eene ver-

houding der isomeren verwachten als

1,2,3 1,2,4 1,2, o 1,2,6

30 + 2 : 38 : 70 + 2 : 58

omdat de nitratie van toluol 58 % o-, 38 "/„ p- en 4 V^ //?-nitro-

tolüol geeft, die van chloorbenzol 30 7o o- en 70% />-nitrochloor-

benzol. De 4 7ü //^nitrotoluol moeten o\ er de twee vrije ?><-plaatsen

3 en 5 gelijkelijk xerdeeld worden.

Xu veroorzaakt echter chloor eene grootere substitutiesnelheid dan

methyl. Noëmeji wij .v de verhouding tusschen deze snelheden, dan

vinden wij voor de verhouding in welke de isomeren ge\ormd

moeten worden

:

1,3,2 1,2,4 1,2,5 1,2,6

30.r + 2 : 38 : 70.r+ 2 -. 58

Door dezelfde redeneering vindt men voor de verhouding waarin

de twee isomere nitro-/>-chloortoluolen moeten ontstaan

:

1,4,2 1,4,3

58 : 4 + 30 o;

^^s want ook in dit geval werken chloor en metliyL althans bij de

(^
1 substitutie op de o-plaatsen te hunnen opzichte, onafhankelijk

1 , ' van elkander. Stelt men deze verhoudingsgetallen gelijk aan

Cl degenen, die door de waarneming zijn gevonden, dan verkrijgt

men de vergelijkingen

:

'ói)x -{- 2 : 38 : 70.r -f- 2 : 58 = 19.2 : 17.0 : 43.3 -. 20.5 en

58 : 30a' -f 4 — 58 : 42

uit welke .u kan berekend worden. Als gemiddelde waarde wordt

gevonden :

.r = 1.491

hetgeen dus uitdrukt, dat chloor eene substitutiesnelheid bij nitratie
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veroorzaakt, die bijna anderhalf maal zoo groot is als die van methyl.

Berekent men nu omgekeerd met deze waarde xan x de verhou-

ding, waarin de isomeren worden gevormd, dan verkrijgt men

:

CH. CH, CH,

23.3

42.7

CH,

Cl

-J8.7

20.5

43.3

Cl

19.2

en

55.4

44.6

58

42

15.3 17.0 Cl Cl
berekend gevonden berekend gevonden

In ?»-chloortohiol werken methyl en cliloor niet onafhankelijk van

elkander op den intredenden substituent in, daar nu beiden laatstge-

noemde naar de plaatsen 2, 4 en 6 trachten te brengen. Telt men ook
CHj hier de verhoudingscijfers bij elkander op, onder gebruikmaking
^^\ van denzelfden factor .x' = 1.491, dan verkrijgt men geene

s! aansluiting aan de gevonden waarden, zooals in de vorige

^ ^ gevallen. Neemt men echter de resultante der snelheden, zooals

in ne\enstaande figuur is aangegeven, daarbij onderstellende, dat de

benzolkern een regelmatige zeshoek is, dan komt men tot de vol-

gende waarden

:

C1I3

59.2j^^ N12.9

CH;

9

sici

59

25.9 32

berekend gevonden

die zich althans bij eerste benadering aan de waarneming aansluiten.

Amsterdam, org. chem. lab. der Univ. October 1912.

36*
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Plantkunde. — De Heer J. C. Schoüte doet eene mededeeling

:

,, Dichotomie en zijdelingse vertakking bij de Fteropsida".

(Voorlopige mededeling). ^)

Door Jki'FREY werd in 1900 en later ^) betoogd dat de overeen-

stemming in bouw van Filicales, Gymnospermen en Angiospermen

de samenvoeging \an deze drie groepen tot een hogere groep, die

dei' Pteropsida wettigde.

Door paleontologies onderzoek heeft deze konkkisie later in

waarschijnlikheid zeer gewonnen.')

Wcinneer wij tussen deze drie groepen op grond liier\an een

nadere verwantschap aannemen, dan blijven er natuurlik toch vele

grote verschillen tussen hen over; een hiervan is gelegen in de

vertakkingswijze. Terwijl namelik de Kaaktzadigen en de Bedekt-

zadigen zich uitsluitend door okselstandige knoppen vertakken

(afgezien van adventiefknoppen) vinden we bij de varens typies de

dichotomie. ") Weliswaar zijn reeds vroeger door Mettenius ') bij

\arens ook zijdelingse knoppen beschreven met allerlei wijzen van

plaatsing (axillair, naast de bladinsertie, onder de insertie, half op

de stam en half op de steel, geheel op de bladsteel); door Velenovsky

is dit echter alles verklaard als vorming van „stabiele adventief-

knoppen". ") Het verschil tussen dichotomie en zijdelingse vertakking

is nu steeds door alle schrijvers fylogeneties zeer belangrijk geacht.

Een onderzoek aan \ertakte boomvarens beeft mij tot het denk-

beeld gebracht, dat er tussen deze verschillende vertakkingswijzen

misschien principieel geen verschil zou bestaan, dat m. a. w. de vor-

ming eener dichotome vertakking in wezen hetzelfde zou zijn als de

zijdelingse vertakking der varens of der Angiospermen. Het mooie,

grotendeels door de Heer Koorders bijeengebrachte materiaal.

1) Eer. uitvoerige mededeling, van platen voorzien, zal over dit onderwerp ver-

schijnen in het Recueil des Travaux botaniques néerlandais.

-) E. G. Jeffrey. The Morphology of the Central Gylinder in the Angiosperms

;

Ganadian Inst. Trans., Vol. 6, 1900. - The Structure and Developmenl of the

Stem in the Pteridophyta and Gymnosperms ; Philos. Trans. R. Soc. London, Vol.

195, 1902.

3) Vgl. bv. D. H. ScoTT, Studies in fossil. Bolany, 2nd Ed. London 1908/09,

p. 638.

*) J. Velenovsky. Vergleichende Morphologie der Pflanzen. Prag 1905, p. 245.

5) G. Mettenius. Ueber Seitenknospen bei Farnen, Abhandl. math-pbys. Glasse

k. Sachs. Ges. d. Wiss. Bd. 5, 1861, p. 611.

«) l.c. p. 247.
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waaraan dit onderzoek is uitgevoerd, zal in de uitvoeriger publikatic

nauwkeurig worden beschreven. Hier zij alleen opgemerkt dat bij

deze bomen als reaktie op zekere ziektcju-ocessen soms een gewone

dichotomie kan optreden, met een normaal angulairblad, zooals dit

volgens Velenovsky voor de dichotomie der varens karakteristiek

is '). Bij dit proces kan echter ook één der twee gevormde takken

kleiner zijn dan de andere, in welk geval de grotere tak zicii geheel

in 't verlengde van het voetstuk stelt. Deze gevallen gaan nu ge-

leidelik in zoodanige over, waarbij de ene tak in alles de voort-

zetting van 't voetstuk vormt, en de andere naast een der gewone

bladen van de stam als een dunne tak of kleine zijknop staat; dit

blad is dan zo men wil nog steeds als het angulairblad der dicho-

tomie te besciiouwen.

Uit deze waarnemingen mogen wij atleiden dat alle vertakkingen

der varens, ook die door de ,,stabiele adventiefknoppen" van Vele-

novsky, waarschijnlik op eenzelfde proces terug te voeren zijn, en

tevens dat het niet aangaat de zijknoppen der varens voor adventief-

knoppen te houden. Verder wordt het dan zeer waarschijnlik dat

ook de axillaire vertakking der Gymnospermen en Angiospermen

op hetzelfde proces berust. De enige verschilpunten tussen de zijde-

lingse vertakking der varens en die der genoemde groepen zijn, dat

bij de varens de knop niet altijd boven de bladinsertie staat, en

dat lang niet alle bladen knoppen voortbrengen.

Bij de Coniferen vinden we nu reeds in zover een tussenstadium,

dat daar lang niet alle bladen okselknoppen hebben, terwijl bij de

Cycadeen een ander tussenstadium aangetroffen schijnt te worden,

aangezien de zeldzame niet-ad\ entieve knoppen daar niet boven maar

naast het bijbehorende blad schijnen te staan *).

Wanneer dit nu zo is, dan is de in zeldzame gevallen optredende

normale dichotomie bij Angiospermen ^) een ander, nieuw proces,

als 't ware een dichotomie van de tweede orde.

1) 1. c. p. 246.

2) E. Warming, Underogelser og Betragtninger over Gycadeerne. Oversigt K.

Danske Vidensk. Selsk. Forh. 1877 p. 91. — H. Graf von Solms Laubach, Die

Spoorsfolge der Stangeria und der übrigen Gycadeen. Bot Zeitung 48, 1890, p. 197.

3) V. mijn artikel „Ueber die Verastelung bei monokotyleu Baunien II. Die

Verastelung von Hyphaene", in Recueil des Trav. botan. Néerl. Vol. 6 1909 p. 211.

De daar p. 232 uitgesproken mening dat de dichot -mie van Hyphaene het eerste

in de literatuur beschreven geval van dichotomie bij een phanerogame plant zou

zijn, is onjuist, aangezien Ghuruh in zijn „Relation of phyllotaxis to mechanical

laws" (Londen 1904) in de „nites aud errata" aan 't eind van het werk (p. 352)

reeds de dichotomie van gefascieerde Helianthm-hooid'^Qi beschreven heeft.
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Scheikunde. — De heer Schreinemakers biedt eene mededeeling

aan over : ^,Evemüichten in ternaire stelsels. I.

Over de in ternaire stelsels optredende even wichten tusschen

vloeistof en damp zijn i-eeds vroeger verschillende theoretische ') en

experimenteele ') onderzoekingen verschenen. Wij zuilen tlians enkele

gevallen beschouwen, waarin behalve Aloeistof en damp ook nog

vaste stoffen optreden.

Het stelsel F L G.

Wij kiezen voor F eene ternaire verbinding en zullen, om het

geval algemeen te houden, aannemen, dat de drie komponenten in

den damp optreden.

Wij kiezen nu bij eene bepaalde konstante temperatuur T een

druk P zoo, dat zich geen damp kan vormen. De isotherme kan

dan alleen uit de verzadigingslijn van de vaste stof F bestaan. Deze

verzadigingslijn is eene het punt F omsluitende gesloten Kurve,

zooals b.v. de gesloten Kurve der fig. J.

Bij P-verlaging treedt nu ergens een gasveld op en tevens een,

het gasveld van het vloeistofveld scheidend, heterogeen veld. In

fig. 1 is het gasveld door G, het vloeistofveld door L aangegeven
;

de getrokken lijn is de vloeistoflijn, de gestippelde de gas- of damp-

lijn van het heterogene veld. De in dit heterogene veld getrokkene

rechte lijnen vereenigen de vloeistoffen met de dampen, waarmede

ze in evenwicht kunnen zijn.

Wij hebben in fig. 1 nu twee homogene velden, nl. het vloei-

stofveld L en het gasveld G ; verder vinden wij twee heterogene velden.

In het eene ontmengt zich een mengsel in L-j-G; wij zullen dit

het heterogene veld L G noemen. In het andere treedt ontmenging

in vast F en eene met F verzadigde vloeistof der verzadigingslijn

van F op; wij zullen dit het heterogene veld FL noemen.

^ Denkt men zich boven fig. 1 het vloeistof- en

4 K
^ /^T^ dampblad van het ?-\'lak aangebracht, dan is

het duidelijk dat de vaste stof F ook met eene

ê, ^2^ heele reeks van ternaire dampen in evenwicht

kan zijn, w^elke evenwichten in het thans be-

schouwde geval echter nog alle metastabiel zijn.

Ook is het duidelijk dat deze dampen in fig. 1

1) J. D, VAN DER Waals. Deze verslagen 10 544, 655, 862, 11 88, 224, 285

(1901- 1902)

F. A. H. ScHREiNEMAKERS. Zeltschr. f. phys. Ghem. 36 257, 413, 710 (1901) 37

129 il901) 38 227 (1901) 43 671 (1903)

B. M, VAN Dalfsen. Dissertatie, Amsterdam. (1906).

2) F. A. H. Schreinemakers. Zeitschr. f. Phys. Chem. 39 485, 40. 440, 41.

331 (1902), 47 445, 48 257 (1904).

B. M. VAN Dalfsen. l.c.
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eene het punt F omsluitende gesloten kurve moeten vormen, die echter

uit de figuur weggelaten is. Wij zullen deze kurve ,,dampverzadi-

gingskurve" van de \aste stof F noemen. Deze kiirve omsluit hel

heterogene veld F(!, dat echter thans nog geheel metastabiel is.

Wij onderschelden dus in fig, 1

:

de verzadigingsliju van F.

de dampverzadigingslijn van F (metastabiel)

de damp- en vloeistotlijn van het heterogene veld LG
het dampveld (G) en het vloeistofveld (L)

en de heterogene velden L (t, L F en G F, van welke het laatste

metastabiel is.

Het damp\eld G kan zoowel binnen als buiten de verzadigingsliju

van F ontstaan ; ook kunnen er bij verdere drukverlaging meerdere,

eerst van elkaar gescheidene, en later samenvloeiende dampvelden

optreden. Verder kunnen in het stelsel vloeistof -|- gas al of niet

binaire of terjiaire dampspanningsmaxima of -minima of zadel-

punten optreden, zoodat verschillende gevallen te onderscheiden zijn.

Wij zullen eerst het geval beschouwen dat noch binair of ternair

maximum of minimum noch zadelpunt optreedt, zoodat het gasveld

in een der hoekpunlen van den komponentendriehoek verschijnt en

het vloeistofveld in een der andere hoekpunten verdwijnt.

In fig. 1 ontstaat het gasveld dus buiten de verzadigingsliju van F;

bij drukverlaging zullen de verschillende kurven der fig. 1 van ligging

en vorm veranderen. lu het algemeen heeft eene kleine drukver-

andering slechts eene uiterst kleine verandering in de oplosbaarheid

van een vaste stof tengevolge ; de verzadigingsliju van F zal bij druk-

verandering tusschen zeer wijde grenzen dus slechts weinig veranderen.

Dit wordt echter, zooals wij verder zullen zien, anders als wij dicht

bij het smeltpunt van F zijn, zoodat de verzadigingsliju van F nog

slechts eene kleine kromme is.

De invloed eener drukverandering op vloei-

. <^ stof- en dampveld is echter in vergelijking met

dien op de verzadigingsliju van F groot. Bij

^ k^'^'^T''/^^'^^
drukverlaging breidt het gasveld zich uit en

<^ r l^^^-V^ krimpt het vloeistofveld in; het heterogene veld

LG schuift in fig. 1 dus naar het heterogene veld

FL toe. Er zal dus bij drukverlaging een druk

optreden, waarbij, zooals in fig. 2 is voorgesteld, de vloeistoflijn en de

verzadigingsliju van F elkaar in een punt M raken, zoodat het evenwicht

F _|_ L.M -{- G.M^ optreedt. De drie punten F, M en Mj liggen, zooals

uit het indicatrixtheorema gemakkelijk volgt, op eene rechte lijn.
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i l

Fis. 3.

Tevens is met behulp van de twee bladen van het S-vlak gemakkelijk

in te zien, dat de niet geteekende dampverzadigingslijn van F in

fig. 2 de damplijn in Mj moet raken.

Bij verdere drukverlaging doorsnijden de

^erzadiging•slijn van F en de vloeistoflijn zich

in twee punten; deze snijpunten zijn in fig. 3

door a en b voorgesteld ; bij de vaste stof is

de letter F weggelaten.

Uit eene beschouwing van het vloeistof

blad en dampblad van het $-vlak volgt nu

dadelijk dat met ieder snijpunt van de ver-

zadigingslijn van F en de vloeistoflijn een

snijpunt van de dampverzadigingslijn ^'an F
en de damplijn geconjugeerd is. Daar de verzadigingslijn van

F en de vloestoflijn elkaar in de punten a en b snijden, moeten

de dampverzadigingslijn van F en de damplijn elkaar in de twee

punten ai en bj snijden. Kurve aj b^ is de dampverzadigingslijn van F,

de damplijn bestaat uit de twee stukken Cj bj en a^ d,, die natuurlijk

door een in de figuur niet geteekenden metastabielen tak verbonden zijn.

Bij den hier beschouwden druk treden dus twee driephaseneven-

wichten F -[- L -[- Gr op, nl

:

F + La + 0,1 en F -f Lb + Gb^

F5ij verdere drukverlaging verschuift het heterogene veld L G steeds

meer in zulke richting, dat het damp\'eld grqoter en het vloeistofveld

kleiner wordt. Bij zekeren druk zal dus de vloeistoflijn door het

punt F heengaan, waarna het punt F binnen het heterogene veld

komt te liggen. Wij krijgen dan een isotherme als in fig. 4, die

principieel niet van die der fig. 3 verschilt.

FiR. 6.

Bij verdere drukverlaging zullen nu bij een bepaalden druk de

punten a en b en dus tevens ook aj en bj samenvallen ; wij nemen
daarbij eerst aan, dat F dan nog binnen het heterogene veld L G
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ligt. Wij krijgen dan oene isolherme als in lig. 5, waarin men ziel»

m door het samenvallen van a en b en m^ door liet samenvallen

van a^ en b, onislaaii moet denken. Dat m,, F en m opeenerechte

lijn moeten liggen en dat de niet geteekende en uietastabicle ver-

zadigingslijn van F Kiirve d e in m en de dampverzadigingslijn van

V Knrve d^ e^ in m^ moet raken, is gemakkelijk in te zien.

Bij verdere drukverlaging komen de vcrzadigings- en de damp-
verzadigingnknrve van F geheel binnen het heterogene veld L G

;

F kan dus niet meer in vasten toestand optreden, maar splitst zich

in damp + vloeistof; de samenstelling van den damp wordt nu

door een punt der damplijn d^ e,, die van de vloeistof door een

punt der vloeistotlijn d e voorgesteld. Beide punten liggen niet F
op een rechte lijn.

Verlaagt men den druk nog verder dan krijgt men, als het gas-

veld zich over het punt F heen uitgebreid heeft, isothermen als in

fig. 6. De dampverzadigingslijn van F is nu verdwenen, de verza-

digingslijn \an F kan echter nog bestaan, maar stelt dan alleen

metastabiele oplossingen voor en is daarom uit de figuur weggelaten.

Uit de voorgaande beschouwingen volgt nu dadelijk dat zoowel

de vloeistof als de damp van het stelsel F -{- ij -\- (} eene gesloten

kromme lijn zooals in fig. 7, doorloopen en dat op elk dezer lijnen

een punt van maximum en minimumdampdruk optreedt. Daar de

punten der kurven van fig. 7 alle tot eene zelfde temperatuur maar

tot verschillende drukken behooren, zoo kunnen wij fig. 7 een

isothermisch — polybarisch diagram noemen.

De Kurve M a m b stelt de oplossingen

voor die bij gegeven temperatuur onder

eigen dampdruk met F verzadigd zijn,

de samenstellingen der dampen worden

door kurve i\[i a^ m^ bj aangegeven. Men

kan daarom kurve M a m b de isother-

mische verzadigingslijn van F onder eigen

dampdruk noemen en Mj a, m^ b^ haar

geconjugeerde damplijn; waar geen vergissing mogelijk is, zullen wij

de toevoeging „isothermisch" weglaten.

In het algemeen zullen de verzadigingslijn van F bij een zekeren

konstanten druk P en de verzadigingslijn van F onder eigen damp-

druk slechts weinig van elkaar verschillen, zoodat men praktisch de

een voor de ander in de plaats raag stellen ; op uitzonderingen voor

temperaturen in de nabijheid xan het smeltpunt der verbinding F
komen wij verder terug.

Wij hebben boven reeds gezegd dat de verzadigingslijn van F

fft-

K-'i
Fis. -7.
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onder eigen dampdruk een punt met dampspanningsmaximum en een

met dampspanningsminimuni moet vertoonen; het eerst is in fig. 7

door M, het tweede door m voorgesteld. Op de geconjugeerde damp-

lijn treden natiiurlijlv eveneens twee punten Mj en m^ op, van welke

Ml den damp met het dampdrukmaximum en m^ dien met het damp-

drukminimum \oorstelt. De pijlen op beide kurven geven de richting

van toenemende dampspanning aan.

De punten F, M en M^ liggen natuurlijk op een rechte lijn eji

stemmen met het isothermisch-isobarisch diagram der fig. 2 overeen

;

de punten F, m en m^, die natuurlijk eveneens op eene rechte lijn

moeten liggen, stemmen met het isothermisch-isobarisch diagram der

fig. 5 overeen.

Wij hebl)en hoven aangenomen dat lnj diukx ei higiiiu' de diagrammen

3, 4 en 5 op elkaar volgen, ol' met andere woorden dat de punten

a en b der fig. 3 en 4 reeds in een punt m der fig. 5 samenge-

vat len waren, alvorens het dampveld zich tot over F uitgebreid had.

Als echter de damplijn reeds het punt F voorbij is, alvorens a en b

\an fig. 3 of 4 .sanien\allen, dan krijgt men een isotherme als in

fig. 8, die principieel echter niet van fig. 3 of 4 verschilt. Bij verdere

drukverlaging zet fig. 8 zich nu om in fig. 9. De dampverzadigings-

lijn van F raakt nu de damplijn e^ dj in m^, de in fig. 9 niet ge-

teekende verzadigingslijn van F raakt de vloeistotlijn ed in m. De

dampverzadigingslijn van F stelt stabiele, de verzadigingslijn van F

metastabiele toestanden voor. De punten F, mj en m liggen natuur-

lijk weer, evenals in fig. 5 op een rechte lijn ; daar deze punten in

Fisr. 9. Fi^. 10.

beide figuren echter verschillend ten opzichte van elkaar liggen, zoo

is de reactie tusschen vast F, vloeistof m en gas mj in beide ge-

vallen ook verschillend.

Bij verdere drukverlaging scheiden de beide velden LG en FG
zich van elkaar en ki-ijgt men diagrammen als in fig. 10. De niet
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gcIcekGndc' vei-zadigingslijn van F slelt alleen meta-

l^stabiek' toestanden voor; met F verzadigde oplos-

singen knnnen bij dexen dridc dns alleen in meta-

y^i stabielen toestand optreden. Anders is liet echter

^^é^J
"'^* ^'^ '^^^" ^^ verzadigde dampen; deze treden alle

^i
"

'
IJl stabielen toestand op en zijn door de gesloten

Fig. 11 dampverzadigingslijn van fig. 10 voorgesteld.

Bij verdere drukverlaging wordt deze dampverzadigingslijn van F
voortdurend kleiner ; bij den dampdrnk der verbinding F trekt ze

zich tot een punt, nl. het punt F samen, om bij verdere drukver-

laging te verdwijnen.

Zoowel de vloeistof als de damp \an het stelsel F -[- L -j- G door-

loopen dus weer eene gesloten kurve (fig. 11); Mamb is de verzadi-

gingslijn van F onder eigen dampdrnk, Miaim^bj haar geconjugeerde

damplijn. Op de eene kurve is de druk in M maximum en in m
minimum, op de andere kurve iji M, en m^ ; de druk neemt op
beide dus in de richting der pijlen toe.

De beide fig. 7 en 11 vertoonen groote overeenkomst met elkaar;

toch verschillen zij in verschillende opzichten, zooals o.a. in de lig-

ging der punten F, m en m^ ten opzichte van elkaar. Dit heeft dan
ook tengevolge dat in fig. 7 het punt F buiten, in fig. 11 het punt

F binnen de damplijn ligt.

Bij de afleiding der vorige diagrammen hebben wij aangenomen
dat bij drukverandering de vloeistoflijn van het heterogene veld L G
zich sneller beweegt dan de ^'erzadigingslijn van F of, wat op het-

zelfde neerkomt, dat de damplijn van het heterogene veld L G zich

sneller beweegt dan de dampverzadigingslijn ^an F.

Ofschoon dit w^el in het algemeen het geval is, zoo gaat dit toch

niet meer op, als wij eene temperatuur nemen, dicht bij het smel-

punt van F. De verzadigingsliju van F omsluit dan een betrekkelijk

klein gebied, dat zich bij drukverandering snel kan uitbreiden of

wel inkrimpen. De verzadigingslijn van F zal zich dan sneller be-

wegen dan de vloeistoflijn van het veld L G. Wij zullen nu, naar

gelang de stof F bij smelten uitzet of inkrimpt, twee gevallen onder-

scheiden.

F zet bij smelten uit. Druk\'erhooging (bij konstante T) zal dus

een vast worden van gesmolten F, drukverlaging een smelten van

vast F ten gevolge hebben. Bij druk\'erlaging zal dus de isother-

mische verzadigingslijn van F zich snel samentrekken en in punt F
verdwijnen. Wij gaan nu uit van fig. 1 en nemen aan, dat bij

drukverlaging de verzadigingslijn van F zich eerst langzamer en
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daarna sneller samentrekt, dan de vloeistotlijn van het heterogene

veld L G zich beweegt.

Als mi de beweging der verzadigingsiijn van F langzamer dan die

der vloeistoflijn is, kan fig. 1 zich in fig. 2 en daarna in fig. 3

omzetten, waaruit dan of de Cio;. 4, 5 en 6 of de fig. 8, 9 en 10

ontstaan. Als echter, nadat de isothermen een vorm als in fig. 3

gekregen hebben, de beweging der verzadigingsiijn van F sneller

dan die der vloeistoflijn w^ordt, dan treden, na de isothermen van

fig. 3, weer die van fig. 2 en fig. 1 op. Men krijgt dan bij drukverlaging

eene op elkaar volging van isothermen als :

fig. 1 —> fig. 2 -^ fig. 3 -» fig. 2a -^ fig. la

waarin de na fig. 3 optredende figuren met 2a en la aangegeven

zijn. Fig. 2 en 2a zijn aan elkaar gelijk, echter met dit groote ver-

schil dat in fig. 2a de verzadigingsiijn \an F \eel kleiner is en de

vloeistof- en damplijn \an het heterogene veld L G veel dichter bij

F liggen, dan in fig. 2. Hetzelfde geldt voor fig. la in betrekking

tot fig. 1. Tusschen fig. 2 en 2a bestaat ook nog dit verschil, dat

fig. 2 voor den maximum- en fig. 2a voor den minimunidruk

van het stelsel F -}- L + G geldt. Wij zullen

'/^ ons daarom in fig. 2a de letters M^ en M der

fig. 2 door nij en m vervangen denken.

Uit de vorige beschouwingen volgt nu

dadelijk dat de \erzadigingslijn van F onder

eigeii dampdruk moet liggen als in fig. 12;

in tegenstelling met deze zelfde Knrve in fig, 7

en 11 omsluit zij niet het punt F, dat de vaste phase voorstelt,

waarmede hare oplossingen \'erzadigd zijn. Wij zullen daarom de

verzadigingsiijn van F in fig. 7 en 11 circnmphasig en die van

fig. 12 exphasig noemen.

F krimpt bij smelten in. Drukverhooging (bij constante T) zal dus

een smelten van vast F, drukverlaging een \ast worden van gesmolten

F ten ge\olge hebbeii. Bij drukverlaging zal dus de isothermische

\erzadigingslijn van F zich eerst in F vormen, zich aanvankelijk

snel en daarna langzaam uitbreiden.

Wij gaan nu van zulken druk uit dat wel een heterogeen veld

L G maar nog niet de verzadigingsiijn van F bestaat. Wij hebben dan

fig. 1, waaruit men zich dan echter de verzadigingsiijn van F weg-

denken moet. Bij drukverlaging schuift nu de vloeistoflijn naar F en

wij nemen aan dat zij reeds het punt F even voorbij is, als de

xerzadigijigslijn van F in het punt F verschijnt. De isotherme heeft

dan een ^•orm als fig. 5 of B, waarin men zich echter kurve d e

Fi^. 12.
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dicht bij F moet üenkeii. Bij verdere drukverlagin^- breidt zich nu

de verzadigiugslijii van F snel om liet piuU F uit en haalt de vloei-

stoflijn in, zoodat bij bepaalden druk raking optreedt. Men krijgt

dan eene isotheriue al;^ in fig. 5 of 9. In fig. 5 moet men zich nn

echter de verzadigings- en de dampverzadigingslijn van F geteekend

denken en wel zoo. dat de eerste kurve e d in m, de tweede kurve

dl Cl in nii raakt. In tig. 9 moet men zich nog de kurve d e in m
rakende verzadigingslijn van F denken.

Bij verdere druk\erlaging ontstaan nu fig. 4 of H, en deze zetten

zich, daar de snelheid van de verzadigingslijn \an F nu kleiner

wordt daii die der vloeistotlijn, weer in fig. 5 of 9 om. Men krijgt

dus bij drukverlaging eene op elkaar volging van isothermen als:

fig. 5 —» fig. 4 ^ fig. 5a of fig. 9 -^ fig. 8 -» fig. 9a.

waarin fig. 5a van fig. 5 en fig. 9a van fig. 9 daarin verschilt, dat

in de met a aangegevene figuren de vloeistofiijn e d \ erder van punt

F verwijderd is. Ook moet men, daar de fig. 5 en 9 bij hoogere

dl ukken als de fig. 5a en 9a optreden, in fig. 5 en 9 de letters m
en nii door M en M. \ervangen denken.

Uit deze beschouwingen volgt nu dat de

verzadigingslijn van F onder eigendampdruk

moet liggen als in fig. 13, dus exphasig; de

bijbehoorende damplijn kan zoowel ex- als

circumphasig zijn en ook aan de andere

zijde van F liggen.

Er kan zich ook het geval voordoen dat de verzadigingslijn onder

eigen dampdruk en hare bijhoorende damplijn zich ieder tot een

punt reduceeren. Deze beide punten liggen dan met F op eene

rechte lijn.

Dit geval zal optreden als de elkaar in een punt rakende (fig. 2

in M, in fig. 5 en 9 in m) verzadigingslijn van F en de vloeistofiijn

zich op dat oogenblik van dat punt uit naar en van F met dezelfde

snelheid bewegen Hetzelfde geldt dan voor de zich eveneens in een

punt (Mj in fig. 2 en m, in fig. 5 en 9) rakende damplijn en damp-

verzadigingslijn van F. Deze gelijkheid van snelheid heeft natuurlijk

ook eene physische beteekenis, die wij zullen zoeken.

Wij stellen de samenstelling en het volume der vaste stof F door

a, [3 en v, die der xdoeistof door x, y en V en die van het gas

door ci\, ?/j Vj voor.

De vergelijking der verzadigingslijn van F is dan door :

{{a-x)r-\-{'^-y)s]dx + [{a— .v) s + {3—y) t] d y = - L V. d P (1)

en die der vloeistofiijn van het heterogene veld L G door :

[{,v-a',)r + {y—y,)s]dx + [{x-.v,).s + {y—y,)t]dy= Fq., dP (2)

Fia-. 13.
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gegeven ; hierin is :

d V d VhV=V—v-^ (« _ .r) ^— + (^ - y)
-—

d V bV
Fo.i = F- F, + (.r,- .^0-— + (y,- y)

—

-

o A* Ö 1/

Daar de beide kiirven (1) en (2) elkaar raken, zijn j: en y in (1)

en (2^) hetze] fde en heeft men verder :

^-y Vi—y i^—Vi— = = = f*-
a—X ,i\ — X et—x^

Schrijft men nu (1) en (2) in den vorm:

LV
{r -f f'*) d.v -\- (s -4- [it) dij =^ dP

a— X

{r -f- [is) dx -\- {s ^ [At) dy =^ dP
X— x^

dan ziet men dat de boven besproken omstandigheid zich zal \oor

doen, als:

AF_ Fo.t

«—X X—x^

Na substitutie der waarden van A T^ en T^i k^i^ luen hiervoor

ook schrijven

:

(a-x,) V + (x-a) F, + {x, - x) v = O

Of i^-Jh) V -f (y—^) l\ 4- {y^ -y)v = 0.

Dit beteekent dat de volumeverandering, die bij de reaktie

tusschen de di'ie met elkaar in evenwicht zijnde phasen F, L en G
optreden kan, nul is. De reaktie tusschen de drie phasen verloopt

dan zonder volumeverandering. Wij komen hierop later nog terug.

Men kan bovenstaande beschoumngen in het kort samenvatten

als volgt.

De isothermisch-isobarische verzadigings- en dampverzadigings-

kurven van een vaste stof F zijn bij alle temperaturen en drukken

circumphasig en verdwijnen '^ontstaan) in het punt F.

De verzadigingskurven onder eigen dampdruk van een vaste stof

F zijn bij lagere temperatuur circumphasig ; bij bepaalde tempera-

tuur gaat er eene door het punt F, waarna zij bij hoogere tempe-

raturen exphasig worden, om, als bij de reaktie tusschen de drie

phasen geen volume-verandering optreedt, in een punt te verdwij-

nen. Hetzelfde geldt voor de bij de verzadigingslijnen onder eigen

dampdruk behoorende damplijnen, die echtei- ook reeds bij lagere

temperaturen exphasig kunnen zijn.

In fig. 14 zijn eenige verzadigingslijnen onder eigen dampdruk
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met hunne bijbelioorende damplijnen voor verschillende tempertiluren

geteckend. Op elk dezer kiirven

komt een punt met maximum-
en een met miniuiinndampspan-

ning voor, die echter in de figuur

niet zijn aangegeven ; wel wij-

, - ' ^ y^ "v»__-.^^ ^6'i de pijlen de richtingen aan,

' ^^L'-jy^, \
waarin de druk toeneemt. Deze.il y^ ' •

I I
' '^1 u ' ' * punten hggen natuurlijk zóó,

' \ ^ S-^ t^ / dat de lijn, die twee punten

V ^ ~ "^ *• met maximum- of minimumdruk

pjo- 14. van kurven der zelfde tempe-

raluur vereenigt, door het punt F gaat De verzadigingslijn onder

eigen danjpdruk verdwijnt in het punt M, de bijbehoorende damp-

lijn in het i)unt M^ ; beide punten liggen met F op eene rechte lijn,

In fig. 14 zijn de kurven van verschillende temperaturen alle in

een plat vlak vereenigd ; denkt men zich echter loodrecht op dit

vlak een temperatuuras en de kurven, naar gelang hunne tempera-

turen, in de ruimte geteekend, dan ontstaan twee vlakken, nl. het

verzadigingsvlak onder eigen dampdruk van F en het bijbehoorende

dampvlak. Het eerste heeft zijn top in M, het tweede in M^ ; de lijn

M Mj ligt horizo]itaal. Het is duidelijk dat het punt F niet met den

top M van het verzadigingsvlak onder eigendampdruk samenvalt, maar

iets lager ligt en dat de punten Mj, M en F in een zelfde verticaal

vlak liggen. {Wordt vervolgd).

Physiologie. — De Heer C. Eijkman biedt namens de Heeren

C. J. C. VAN HooGENHUYZE en J. NiEUWENHUYSE een mededeeling

aan over : ,,De invloed van het jaargetijde op de respirato-

rische gaswisseling in rust en bij spierarbeid"

.

(Mede aangeboden door den Heer Pekelharing).

Het hoofddoel van ons onderzoek was, na te gaan, of de stofwis-

ling bij den mensch door spierarbeid in even sterke mate toeneemt

in het koude als in het warme jaargetijde.

Als maatstaf voor de grootte van de stofwisseling hebben wij

genomen het zuurstofverbruik.

Aangezien nog altijd verschil van meening bestaat, of reeds bij

absolute rust de stofwisseling, afhankelijk van het jaargetijde, ver-

anderingen ondergaat, meenden wij goed te doen, van dezelfde



556

twee personen, die den arbeid verrichtten, ook het zuurstofverbruik

te bepalen bij rust. Bo\endien werd nog bij twee andere personen

de gaswisseling alleen in rust onderzocht.

A. De gasiüisseling in rust.

In j 859 deelde E. S.mith 'j aan de Royal Society of London een

reeks van door hem verrichte waarnemingen mede over den invloed

van verschillende factoren (o.a. van het jaargetijde) op de respira-

torische gaswisseling bij den mensch in rusttoestand. De hoeveel-

heden verbruikte zuurstof werden niet bepaald, doch alleen de hoe-

veelheden uitgeademd koolzuur, ^yil men deze laatste als maatstaf

voor de grootte van de stofwisseling gebruiken, dan zou nit zijn

proeven blijken, dat deze levendiger is in de koude, minder levendig

in de warme maanden.

EiJKMAN ^) verrichtte in 1897 soortgelijke onderzoekingen met \er-

beterde hulpmiddelen en bepaalde ook de hoeveelheden verbruikte

zuurstof. Deze laatste zijn, zooals bekend is, een betere maat voor

de intensiteit ^an de stofwisseling. Hij vond geen onderscheid voor

de verschillende jaargetijden,

\'oor zijn meening, dat de stofwisseling in de warmte en in de

koude even groot is, pleiten, behalve deze, ook zijn vroegere onder-

zoekingen, in Indië gedaan "), waarbij bleek, dat de stofwisseling der

tropenbewohers in grootte o^'ereenkomt met die van bewoners van

deze streken.

Terwijl wij bezig waren onze proeven nader uit te werken, ver-

scheen van LiNDHARD 'i een artikel, waarin hij schommelingen

vermeldt van de gaswisseling in de verschillende jaargetijden, welke

volgens hem op en neer gaan met de intensiteit vai] het zonlicht.

Het komt ons echter \oor. dat zijn cijfers \ an het zuurstofver-

bruik te weinig verschillen en te wisselvallig zijn, om een dergelijke

conclusie te wettigen.

1) Philosophical Transactions of the Royal Society of London 1£59 p. 681.

^) G. EiJKMAX. Over den invloed van het jaargetijde op de menschelijke stof-

wisseling. Verslagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te A'dam,

8 Dec. 1897.

S) C. EiJKiiAX. Beitrag zur Kenntniss des Sloffwechsels der Tropenbewohner.

Vircbow's Archiv. Band 133. 1893, pag. 105.

Idem. Ueber den Gaswechsel der Tropenbewohner, Pflüger's Archiv. Band 645,

1896, pag. 57.

^) J. LiXDHARD. Seasonal periodicity in respiration,

Skandinav. Archiv. f. Physiologie XXVI p. 221.
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Wij gebruikten voor onze bepalingen de methode, door Zuntz en

Geppert ^) aangegeven.

De proefpersoon ademt hierbij, terwijl de neus afgesloten is met

behnlp van een xeerende klem, door een mondstuk, dat door een

T-vormige buis in verbinding staat met twee zeer licht beweegbare

darmventielen, waarvan het eene slechts den inspiratielnchtstroom,

het andere den expiratiekichtstroom doorlaat. Deze laatste gaat zonder

noemenswaardigen weerstand te ondervinden door een zwak aspi-

reerenden gasmeter, terwijl door een afzonderlijke inrichting door-

loopend van de uitgeademde lucht een constante fractie ten behoeve

der analyse wordt afgezonderd. Bovendien was bij onze proeven nog

een varkensblaas ingeschakeld tusschen de darmventielen en den

gasmeter, om bij wijze van windketel dienst te kunnen doen.

Vooral bij de later te bespreken arbeidsproeven bleek deze het uit-

ademen veel gemakkelijker te maken.

Door een korte, wijde caoutchoucslang, in verbinding met de

darmventielen, werd lucht van buiten betrokken. De kamer, die op

het Noorden lag, werd steeds door open ramen goed geventileerd.

Ten allen tijde werd onder zooveel mogelijk gelijke omstandig-

heden gewerkt, en wel werden, daar voor ons practisch dit het best

vol te houden was, de proeven 's voormiddags gedaan, steeds op het

zelfde uur en op den zelfden tijd na het ontbijt.

Het ontbijt was voor de onderscheiden proefpersonen verschillend,

maar voor ieder afzonderlijk niet wisselend. Een kwartier vóór het

begin van en gedurende de proef lag de proefpersoon achterover in een

gemakkei ijken stoel volmaakt rustig. Genoteerd werden : de tempe-

ratuur in de kamer, de barometerstand, de aard van het weder

(mistig, zonnig, vriezend etc).

Verder werden op een kymographion de ademhaling, het aantal

liters uitgeademde lucht, en de tijd in seconden opgeschreven, (zie

fig. 1.)

De duur van de proef werd bovendien opgenomen door middel

tijd in seconden

ademhaling

liters uitgeademde

lucht

Fis:. 1.

-) Magnus-Levy. Ueber die Grösze des respiratorischen Gaswechsels u. s. w.

Pfliiger's Archiv. f. die ges. Physiologie. Bd. 55. 1894, p. 9.

37
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van een ,.timekeeper". Later werden ook nagegaan de relatieve voch-

(iuheid in de kamer, en de temperatuur en vochtigheidsgraad onder

de kleeren.

De proeven werden genomen hij vier volwassen peisonen, allen

dagelijks op het Hygiënisch Laboratorium te Utrecht werkzaam. De

lichaamsgewichten, onderling zeer uiteenloopend, wisselden indi\i-

dneel maar zeer weinig.

De laagste temperatuur, waarbij gewerkt is, was 3°,de hoogste 30°.

De proeven werden verricht in Mei, Juni, Juli, September, October,

November van 1911 en in Januari, Februari en Juli van 1912.

De zomer- en de wintei'kleeding verschilden zeer weinig. Nooit werd

in de koude een overjas aangetrokken, of 's zomers een kleedingstuk

uitgelaten. Speciaal werd erop gelet, of in de koude geen bibberen

merkbaar u as, daar hierdoor onberekenltare fouten konden ontstaan.

Wanneer wij nu onze uitkomsten nagaan, en daarbij voorloopig

onze aandacht wijden aan de hoeveelheden verbruikte zuurstof, dan

zien wij, dat deze bij een zelfden persoon onder oogenschijrdijk

gelijke omstandigheden vrij aanzienlijke schommelingen vertoonen,

e\enals andere onderzoekers reeds ge\onden hebben.

Benedict ^) o.a. vond bij een zelfden persoon onder dezelfde omstan-

digheden de volgende zuurstofwaarden :
194—213— 169, dus zelfs 267o

^erschil.

Zoo vonden wij bij\-. bij X. den 15—7—'12 bij 3ü°, 765,5 mM.

barometerstand, relatieve vochtigheid van 527o> een cijfer van 256,8

en op 16— 7—'12 bij 30° en 765,5 mM. barometerstand, relatieve

vochtigheid van 507o> li^'t cijfer 292, dus een verschil van ruim 13" '„.

Het is dus duidelijk, dat, wanneer men een eventueelen invloed

van het jaargetijde wil constateeren, een groot aantal waarnemingen

noodig is, en alleen aan sprekende verschillen waarde mag worden

gehecht. Nemen wij het gemiddelde van de uitkomsten bij een

temperatuur onder 13° (de maanden Nov., Dec, Jan., Febr.) en van

die boven 13° (de overige maanden), dan vinden wij:

onder 13° boven 13°

bij vH. (5 waarn.) 281.8 cc. per min. (18 waarn.) 269.2

„ .V. 8 „ 252.4 „ „ „ 21 „ 256

„ E. 6 „ 290.8 „ „ „ 9 „ 297.4

„ K. 4 „ 207.7 „ „ „ 12 „ 197.7

Het geraidd. van deze

4 personen (23 waarn.)

is dus : 1032.7:4 = 258.2 en (60 waarn.) J 020.3 :4=:255.1

1) Benedict. Th*^ melabolism and energy transformation of healthy mau during

rest. Gainegic instilution of Washington. Publicaliou no. 126, lUlU, pag. 107.
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Wanneer wij de verscliillende ju-oefpersonen afzonderlijk heschon-

wen, zien wij, zij het ook betrekkelijk kleine, verscliillcn, bij den

een in dezen, bij den ander in genen zin.

Met het oog op het boven gezegde meenen wij daaraan geen

bijzondere waarde te mogen liechten.

Nemen wij de gemiddelden \an alle proefpersonen samen, dan

vinden wij goed overeenstemmende cijfers, nl. 258.2 in het koele

en 255.1 in het warme jaargetijde, zoodat onze conclusie kan zijn,

dat het jaargetijde geen invloed heeft op de stofwisseling in rust.

Onze resultaten ivomen dus overeen met die van Eijk.man '), die op

een dergelijke manier gemiddelden bepaalde, en vond 253,8 in den

winter en 253,3 in den zomer.

Zonder uitvoerige tabellen te geven, willen wij onze uitkomsten

nog iets meer gedetailleerd hieronder mededeelen.

I V. H., wegend 87'
'2 K. G. (zonder kleeren), lang 1.84 M.

Gemiddelden van de uitkomsten van alle proeven (23), en wel het 02-verbruik

en de C02-productie per minuut aangegeven in cc., gereduceerd tot 0=en760mM.
kwikdruk.

CO2 O2 CO2/O2

225,2 271,1 0,830

minimum 185 min. 239,5 = 1 1
o/q beneden 't gemiddelde.

ma.ximum 164,6 max. 322,5 = 19% boven „ „

't Gemiddelde 02-verbruik in 5 proeven bij temperaturen van4V2—12V2° C. bedroeg
281,8

min. 259,9

max. 322,5

't Gemiddelde 02-verbruik in 18 proeven bij temperaturen van I4V2—30° C. bedroeg

269,2

min. 239,5

max. 294,2

Bij de laagste temperatuur ( 4V2° C.) werd gevonden 274,1, bij 7';2° C. 322,5.

„ „ hoogste temperaturen (30 ° C.) „ „ 291,7 en 294,2.

II. N., wegend 7OV2 K. G. (zonder kleeren), lang 1,80 M.

Gemiddelde uitkomsten van alle proeven (29)

CO2 O2 - CO2/O2

230 255 0,900

min. 191,7 min. 222,2 = 13 o
'o
onder 't gemiddelde,

max. 267 max. 292 =14 0o boven „

Het gemiddelde 02-verbruik in 8 proeven bij temperaturen van 4—13' C. bedroeg

252,4

min. 230,5

max. 285,1

Het gemiddelde 02-verbruik in 21 proeven bij temperaturen van 14—30° C. bedroeg
256

min. 222,2

max. 292

1) G. EiJKMAN. Koninkl. Akademie v. Wetenschappen 8 Dec. 1897.

37*
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Bij de laagste temperaturen (4 °) werd gevonden 260,7 resp. 285,1.

„ „ hoogste „ (30°) „ „ 256,8 resp. 292 en 277,7.

III E., wegend 83,3 K. G. (zonder kleeren), lang 1,82 M.

Gemiddelde uitkomsten van alle proeven ( 15)

CO2 O2 CO2O2

258,6 294,7 0,801

min. 219,6 min. 250,8= 15 Vo onder 't gemiddelde

max. 309,7 max. 330,1 = 12 7o -boven „

Het gemiddelde O,-verbruik in 6 proeven bij temperaturen van 8— 13^C. bedroeg

290,8

min. 272,6

max. 330,1

Het gemiddelde Oo-verbruik in 9 proeven bij temperaturen van 14—26^ C. bedroeg:

297,4

min. 279,9

max. 328.4

IV. K. wegend 58 K. G. (zonder kleeren) lang 1.75 M.

Gemiddelde uitkomsten van alle proeven (16)

CO2 O2 C02i02

175,1 200,2 0,874

min. 152 min. 172 = 14% onder 't gemiddelde

max. 205,9 max. 238,6= 19% boven „ „

Het gemiddelde O? verbruik in 4 proeven bij temperaturen van 3—12 '/sj° C bedroeg:

207,7

min. 177,7

max. 228,6

Het gemiddelde O, verbruik in 12 proeven bij temperaturen van 14-30^ C. bedroeg:

197,7

min. 172,0

max, 23b,6

Evenmin, als hel geval was bij de verbruikte zuurstof, hebben wij

samenhang kunnen vinden tusschen het jaargetijde en de koolzuur-

afgifte, het ademvolume, en het aantal ademhalingen per minuut.

B. De gaswisseling bij ^pierarbeid.

Wat nu betreft den imloed \an spierarbeid op de respiratorisclie

gaswisseling gedurende de verschillende jaargetijden, daarover is in

de literatuur slechts weinig vermeid,

E. Smith deelde in zijn reeds vroeger genoemd ai-tikel mede, dat

dezelfde spierarbeid gedurende den winter meer invloed heeft op de

respiratorische gaswisseling dan in den zomer, maar zijn proeven

geven, naar wij meenen, geen voldoende gronden om dit te kunnen

besluiten.

Onze proexen werden genomen in de maanden Maart, April, Mei,

Juni en Juli van 1912.
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Wij gingen als volgt ie wei-k. Eerst 's namiddags, zooveel mogelijk
op het zelfde nnr, kort voor het middagmaal, had de proefneming
plaats, ten einde een eventneeleii invloed van afmaUcnde hitte des
te beter tot zijn reehl te doen komen, Wij namen plaats op een
fiets zonder wielen, welke op een standaard gejilaatst was. Om een
draaischijf, die op de plaats van het groote kettingwicl bevestigd
was, kon een stalen band bij wijze van i-cm vaster of losser gesteld,

en zoo het trappen meer of minder zwaar gemaakt worden. Zie fig. 2.

Veerbalans

Metaaldraad

Stelscliroef

Draaischijf

Fig. 2.

Het bo\endeel van den band was verbonden met een veerbalans

door middel van een langen metaaldraad. Naarmate de stelschroef

vaster aangedraaid werd, vermeerderde de wrijving en nam de schijf

den band bij het trappen verder mede, waardoor de veerbalans een

hooger cijfer aanwees. De verplaatsing was evenwel niet zoo groot,

dat hierdoor het statisch moment noemenswaard veranderde. Zoowel
de trapas van de fiets, als de omtrek van de schijf werden gednrende

een proef aanhoudend met olie gesmeerd.

Het tempo van het trappen werd door een metronoom aangegeven,

welke 133 maal per minnnt tikte.

Voordat de proefpersonen, beiden geoefende wielrijders, begonnen

te trappen, werd eerst een bepaling gedaan, ^vaarbij zij gewoon stil

zaten op de fiets. Dit laatste beteekent dus een zeer lichte statische

spierarbeid. Gedurende de daarop volgende proef w^erd eerst een

kwartier lang getrapt, vrij ademend, dan 5 minuten ademend door

de ventielen. Eerst daarna werd de bepaling gedaan, terwijl de

proefpersoon door bleef trappen ; wij mochten dan aannemen, dat

een evenwichtstoestand tusschen in- en uitwendige gaswisseling be-

reikt was.

Het vooraf ademen door de ventielen gedurende vijf minuten diende

om een eenigszins onregelmatige ademhaling gedurende de bepaling

te voorkomen, die ontstaan kon door den overgang van het vrije

ademen tot het ademen door de ventielen. In dien tijd bereikte de

temperatuur in den gasmeter zijn nieuwen evenwichtsstand.
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Voortdurend werd gedurende een proef de veerbalans, die steeds

de zelfde merkstreep moest aanwijzen, door een helper gecontroleerd.

Bij een afwijking werd onmiddellijk onder het trappen de band iets

losser of vaster geschroefd, wat geen stoornis gaf.

De arbeid werd berekend door den omtrek van de schijf, zijnde

de bij één omdraaiing doorloopen weg, te vermenigvuldigen met het

gewicht, aangegexen door de veerbalans, met het aantal omdraaiin-

oen in de tijdseenheid en met een correctiefactor '). Dit bedrag was

22800 K.G.M, per nur.

De arbeid was van dien aard, dat de proefpersonen na atloop,

hoewel niet uitgeput, zich toch vermoeid gevoelden, even alsof zij

een langen fietstocht gemaakt hadden.

De volgende uitkomsten werden door ons verkregen :

I. V. H.
\f^^ ^emf"^

ö' S^'JSing kwam na 11—6—'12 of wel bov°n 21°.

Gemiddelden van alle proeven (12) genomen in Maart, April, Mei, Juni, Juli,

1912, laagste temperatuur 12°, hoogste temperatuur 30^:

CO9 per minuut O2 CO2
O2

Toen e mi"- 299 max. 386,8
^

/

^^"'°
330,4 0.850

^ 1001,5 0,8671

Het gemiddelde van 8 proeven beneden 22° genomen

CO2 O2 CO2
O2

( ^-„„ min. 299 max. 368,8
"

}

^'"^'"^
323,5 0,8448

S 746 2
863,4 0,8643

^
(

'^^'"^ min. 781,2 max. 988,5

Het gemiddelde van 4 proeven boven de 21° genomen :

CO2 O2 CO2
O2

i ^f..f. min. 322.1 max. 386.8
"

I

"^^^'^
344,5 0,8589

. S ,,,^1 1277,7 0,8712
^

t

''^•^'
min. 1052 max. 1448

II. A^.
tm^pend*^ f Stijging kwam boven 20^ of wel na 13-5 -'12.

Gemiddelden van alle proeven (14) in dezelfde maanden genomen; laagste

temperatuur 12°, hoogste temperatuur 31°:

CO2 O2 CO,
O2

212,5
min. 229 max. 314,9

265,4 0,8346

6^19 6
89^'^ ^'^^^2

°
i

^^^'^
min. 652,1 max. 1091

1) De correctiefactor is het quotiënt van den hefboomsarm, waaraan de metaal-

draad van de veerbalans aangrijpt, en den straal van de draaischijf.



Het gemiddelde van 8 proeven beneden de 2\° genomen :

CO2 O2 CO2
O2

^ s 9,4fr min. 229,6 max. 314,9
'
"

' 268,8 0,7984

6^717 9 .

"^9' 0.9076
t ' min. 652,1 max. 922,7

Het gemiddelde van 6 proeven boven 20° genomen

:

CO2 O, CO,
O2

/7 ^ onofi "lin- 299 max. 288,9
"

>

-"^'^
260,8 0,8037

6^55 9 1034,9 0,923
"

I
^^^''

min. 977,2 max. 1091

Ook in deze proevenreeks werden weer betrekkelijk groote indi-

vidueele sciiommelingen gevonden.

Wij zien, dat liet zuurstofverbruik bij liet zitten op de liets

zonder trappen gemiddeld liooger is bij beide proefpersonen, dan dat

bij liggen in een stoel nl.

V.H. bij liggen gemiddeld 27J,1 cc. verbruikte 0.^

bij zitten op de fiets „ 330,4 ,, ;, „

N. bij liggen „ 255

bij zitten oi) de fiets ,, 265,4 ,, ,, ,,

Verder is het gemiddelde cijfer van de zitproeven, bij temperaturen

boven de 21° genomen, bij V.H. iets grooter dan dat van de proe-

ven beneden 21°, nl.

het eerste cijfer 344,5, het tweede 322,5

Bij a\'. zien wij dit \'erschil tussclien deze twee perioden niet,

zelfs eerder het tegenovergestelde, nl. het eerste cijfer 260,8, het

tweede 268,8, maar het verschil is te klein, om in aanmerking

te komen.

Het zuurstofverbruik neemt bij de trapproeven van T". H. zeer

aanmerkelijk toe, wanneer dé temperatuur boven de 21° gaat stijgen,

en wel van begin Juni af. Bij ^"^. zien we de vermeerdering reeds

ongeveer een maand eerder, nl. reeds boven de 20°, doch bereikt

zij niet zulk een hoog bedrag,

nl. bij V. H. van gemiddeld 863,4 tot 1277,7 d.i. dus bijna 48 V»

„ xV „ „ 791 „ 1034,2 „ „ „ 3J »/„

Het laagste cijfer uit de warme periode bij V.H. nl. 1052 is nog

duidelijk hooger dan het hoogste uit de koude periode nl. 988,5.

Evenzoo bij N. nl. 977,2 het eene en 922,7 het andere cijfer.

Subjectief kregen beiden in die dagen, waarbij hooge cijfers ver-

kregen werden, het ge\oel, dat de spierarbeid hun meer moeite
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kostte dan anders, hoewel zij volmaakt gezond waren en even geregeld

leefden.

Gaan wij na de gemiddelde stijging van de verbruikte zuurstof

als gevolg van het trappen, dan vinden wij bij V. H. in de periode :

beneden de 22° 863—323,5 = 441,5

boven „ 21° 1277—344,5 = 933,2

Het verschil tusschen beide is 491,7, dus bijna 112 7o-

Bij N. vinden wij :

beneden 21° 791 -268,8 = 522,2

boven 20° 1034,9-260,8 = 774,1

Het verschil tusschen beide is 251,9, d.i. ruim 48 "/o-

Ongeveer parallel met de cijfers van het zuurstofverbruik loopen de

cijfers van de koolzuurafgifte. Hiermede komt overeen, dat de re-

spiratiequotienten uit de proeven, genomen boven 20°, resp 21°, bijna

niet verschilden met die uit de andere proeven.

Bij N. was gedurende de geheele periode boven 20° de tempera-

tuur onder de kleeren aan 't eind van een trapproef 35—3572° C,
de relatieve vochtigheid 65—90 7o- In de periode beneden de 21°

wisselde de temperatuur onder de kleeren van 30 tot 34°, de rela-

tieve vochtigheid van 30 tot 47 %.

Bij V. H. waren die cijfers in de periode boven de 21°
: 34— 357^°

90—1007„
in de periode beneden 22°

: 30— 347,°

40- 757„

Wat het aantal ademhalingen per minuut betreft, en het adem-

volume aan 't eind van de trapproeven, vinden wij

aantal

ademh. per min. ademvol.

gemiddeld bij F. H. in de periode beneden 22° 17,2 1009,6

„ boven 21° 16,2 1444

bij N „ „ „ beneden 21° 20,1 840,7

„ boven 20° 21,7 . 1003,5

Wij zien dus, dat het aantal ademhalingen per minuut Arijwei

constant blijft, dat echter het ademvolume aanzienlijk toeneemt, nl.

bij V. H. een toeneming van ruim 347o,

" •^'« 3> J5 53 JJ 19 /o-

Zooals reeds opgemerkt is, kan hieraan niet de verhoogde gas-

wisseling bij hoogere temperatuur worden toegeschre\'en, aangezien

de bepaling zelf geschiedde, nadat kon aangenomen worden, dat een
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evenwichtstoestand bereikt was tnsscheii in- en uitwendige gaswis-

seling. Trouwens het O^-verbruik en de CO,-afgifte stegen in sterkere

mate dan het ademvolume.

Wij nieenen uit onze proeven te mogen besluiten, dat spierarbeid

bij hooge temperatuur aanzienlijk minder oeconomisch geschiedt dan

bij lagere temperatuur, terwijl dit bij den eenen proefpersoon nog

in veel sterkere mate het geval was dan bij den anderen.

De stijging van de gaswisseling met de rijzing van de temperatuui-

was niet geleidelijk, maar vond plotseling plaats bij 21 a 22°.

Plantkunde. — De Heer Moll biedt eene mededeeling aan van

den Heer C. van Wisselingh : „Over het aantoonen van caro-

tinoklen in de plant. Tiveede mededeeling : Verhouding der

carotinoïden tegenover reagentiën en oplosmiddelen".

(Mede aangeboden door den Heer F. A. F. C. Went).

De reagentiën, waarmede bij carotinoïden verkleuringen teweeg-

gebracht worden, zijn de volgende : geconcentreerd zwavelzuur,

zwaveligzuur, geconcentreerd salpeterzuur, broom water, geconcentreerd

zoutzuur met een weinig phenol of tliymol en joodjoodkalioplossing

of joodchloralhydraat. Met uitzondering der joodreagentiën, die meestal

groenkleuring te voorschijn roepen, veroorzaken alle genoemde

reagentiën blauwkleuring,

In dit opstel zullen mededeelingen gedaan worden over het gebruik

van zwavelzuur, broomwater en joodjoodkalioplossing, alsmede over

twee nieuwe reagentiën voor carotinoïden, n.1. een geconcentreerde

oplossing van autimoonchloruur in 2o-procentisch zoutzuur en een

geconcentreerde oplossing van chloorzink in 25-procentisch zoutzuur.

Behalve reagentiën kunnen ook oplosmiddelen met succes bij het

mikroskopisch onderzoek van carotinoïden gebruikt worden. Hierover

zullen ook eenige mededeelingen gedaan worden.

Zwavelzuur.

T. Tammes ^), die bij haar onderzoek over carotine gebruik maakte

van geconcentreerd zwavelzuur, geconcentreerd zoutzuur, bedeeld

met wat phenol, geconcentreerd salpeterzuur en broomwater, droogde

de praeparaten boven zwavelzuur in een exsiccator tot ze Aolkomen

droog waren. Dit is volgens haar absoluut noodzakelijk bij gebruik

1) T. Tammes, üeber die Verbreitung des Garotins im Pflanzenreiche, Flora,

1900, 87. Bd. 2. Heft, p. 213.
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van zwavelzuur en plienolhoudend zoutzuur en aan te bevelen bij

salpeterzuur en broom water. Wanneer de praeparaten ook maar

eenio*ermate vochtig zijn, mislukken volgens Tammes de reacties dikwijls,

wat vooral bij zwa\'elzuur aan de aanwezigheid van sporen water

is toe te schrijven. Zoowel bij het onderzoek der kristallen in de

cellen en weefsels afgescheiden als bij dat van planten eu })]anteu-

deelen, die nog niet met andere reagentiën behandeld zijn, schrijft

Tammks zorgvuldig drogen der praeparaten vooi'. Kom, ^) is het

hiermede volkomen eens. Ik heb evenwel niet den indruk gekregen,

dat zijn meening op proeven steunt. G. en F. Tobler ^) merken

evenwel op, dat de bewering, dat de reactie met zwa\elzuur alleen

bij watervrije objecten zou gelukken, niet juist is.

Omtrent de wijze van \verken van Tammes merk ik op, dat een

sterk uitdrogen geen geschikte methode is om fraaie praeparaten te

verkrijgen en dat het theoi'elisch niet te verklaren is, waarom dit

uitdrogen moet plaats vinden, want geconcentreerd salpeterzuur bevat

50 pCt. water, geconcentreerd zoutzuur 75 pCt. en broomwater is een

verzadigde oplossing van broom in water en be\at bijna 97 pCt.

water, terwijl geconcentreerd zwavelzuur ook altijd eenige percenten

water bevat, van 4 tot li. Alleen bij gebrnik van geconcentreerd

zwavelzuur zou dv mij kunnen voorstellen, dat geringe hoeveelheden

water in de praeparaten van invloed zouden kunnen zijn, maar in

dit geval ligt een veel eenvoudiger midddel \oor de hand dan het

sterke uitdrogen der praeparaten, nl. het gebruik van jSordhauser

zwavelzuur, dat het watei-, waarmede het in aanraking komt, in

zwavelzuur omzet (Hj S^ O. -|- H^O = 2 H^ SOJ. Xordhtiuser zwavel-

zuur \^erkt dan ook nog intensiever dan geconcentreerd zwavelzuur.

Zooals hieronder zal blijken is de bewering, dat sporen water de

reactie zouden kannen verhinderen geheel onjuist. Integendeel de

beste uitkomsten verkrijgt men met eenigermate verdund zwa\elzuur.

Door menging van geconcentreerd zwavelzuur van 95 pCt. met 10,

20, 30, 40 en 50 pCt. water, verkreeg ik \erdu!id zwavelzuur \an

857^, 76, 667s, 57 en 477, P^'^- ï" ^^^^ veertiglal gevallen, bij

bloemen, bladeren en algen heb ik zwavelzuur van verschillende

sterkte beproefd. De carotinoïden, die zelden in de natuur in kris-

tallijnen toestand voorkomen, werden \ooraf met behulp van Molisch'

reagens in kristalvorin afgescheiden, wat met uitzondering van enkele

') F. G. KoHL, üntersuchungen über das Carotin und seine physiol. Bedeutung

in der Pflanze, 1902, p. 44.

2) G. und F. Tobler, Üntersuchungen über Natur und Auftreten von Carotinen,

lil. Zur Bildung des Lycopins und über Beziehungen zwischen Farb- und Speicher-

sloffen bei Daucus, Ber. d. d. bot. Ges. 30. Jahrg. Heft I, 1912, p. 33.
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gevallen geliiUle. Het zvvavel/uur liet ik onder het dekglas (oevloeien

naar de j)raepai-aten, die zicli in water bcNOJiden of het wei-d bij de

praeparaten gebracht, die zich in een minimale hoeveelheid water

op het voorwerpglas bevonden. Kr had dns altijd menging plaats

van het gebrnikte mengsel met het water, waarin zich het j)raeparaat

bevond, derhalve een zeer geringe verdunning van het mengsel.

Het resultaat dezer proevenreeks was, dat de IVaaie blanwkleurijig

met zwavelzuur zich immer vertoonde. In de meeste gevallen gelukte

de reactie reeds met zwavelzuur van 6672 öf 76 pCt., zelden was
het noodig zwavelzuur van 85'/, pCt. te gebruiken, in enkele gevallen

werd reeds blauwkleuring te \ooi>;chijn geroepen met zwavelzuur
van 57 p(H., o. a. bij Narcissus, Pseudonarcissus en Cladophora.

Bij gebruik van sterker zwavelzuur, nl. van 95 pCt., doen zich

meestal allerlei neven verschijnsslen voor. Men ziet soms, dat de
kristallen oplossen, blauwe wolkjes in de vloeistof vormend, of men
ziet, dat ze hun vorm verliezen en samenvloeien tot blauwe vloei-

stofdroppels. Soms neemt men oplossing waar en ziet men in de

nabijheid een neerslag van bUunve droppeltjes ontstaan. Dikwijls ziet

men de blauwe kleur zwakker worden en verdwijnen. Kiet zelden

doen enkele der genoemde verschijnselen zich nevens elkaar voor.

Het is moeilijk te zeggen, in hoeverre de verschillen, die men bij

de inwerking van zwavelzuur waarneemt door toevallige omstandig-

heden worden teweeggebracht of verband houden met de chemische

geaardheid der carotinoïden, doch dit is zeker, dat bij her \erloop

der reactie dit laatste ook een belangrijke rol speelt.

Bij vele planten komt het nl. voor, dat in dezelfde cellen tweeërlei

kristallen zich afscheiden, die zich verschillend tegenover zwavel-

zuur gedragen. Men kan vóór de inwerking van het zw^avelzuur

beiderlei kristallen reeds aan de kleur en aan den vorm onderscheiden,

vooi'al aan de kleur, die oranjegeel of oranje en rood of oranjerood

is. Het verschil bestaat daarin, dat de blauwkleuring bij beiderlei

kristallen niet even spoedig optreedt of wel, dat een \erschillende

graad van concentratie van het zwavelzuur vereischt wordt om ze

teweeg te brengen. Bij inwerking van zwavelzuur van 667j of

76 pCt. w^orden de oranjegele of oranje kristallen dadelijk blauw

gekleurd en de roode of oranjeroode in het geheel niet of veel later.

Wanneer deze verschillende kristallen ongeveer dezelfde dikte hebben

en zich nevens elkaar in dezelfde cellen bevinden, mag men aan-

nemen, dat de inwerking van het zwavelzuur onder dezelfde omstan-

digheden plaats vindt. Daar het verschillend gedrag tegenover

zwavelzuur gejjaard gaat met verschillen iji kleur en vorm en de

kristallen ook ten opzichte van andere reagentiën of oplosmiddelen
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zich onderscheiden, zooals later aangegeven zal worden, mag men
aannemen, dat het verschijnsel verband houdt met verschillen van

chemischen aard.

Bij de inwerking van geconcentreerd zwavelzuur op uitgedroogde

praeparaten bespeurt men niets van de verschillende verhouding der

kristallen ten opzichte van zwavelzuur. De reactie verloopt zoo snel,

dat ze soms zelfs geheel aan de waarneming ontsnapt. Voor de

behandeling van uitgedroogde praeparaten met geconcentreerd zwavel-

zuur dient dan ook te worden gewaarschuwd, want zoodanige wijze

van werken vermindert zeer de waarde der fraaie, \'00r mikro-

chemisch onderzoek zoo bij uitstek geschikte reactie.

De levendige kleur, die bij de reactie ontstaat, wordt gewoonlijk

blauw genoemd, soms ook wel blauwviolet. Men kan ze blauw
noemen, ofschoon een zwak violette tint soms niet te ontkennen is

(vergelijk Klincksieck et Valette, Code des Couleurs, 426 en 451).

Een vei-klaring der reactie heb ik in de literatuur niet gevonden,

HusEMANN M vermeldt, dat door water de blauwe kleur weder ver-

dwijnt en onveranderd carotine achterblijft. Behandelt men de blauw-

gekleurde kristallen met een ruime hoeveelheid water, dan nemen ze

weder hun oorspronkelijke kleur aan, oranjegeel of rood. Zwavelzuur

brengt opnieuw weder blauwkleuring teweeg.

De objecten, waarbij ik op de aangegeven wijze de zw^avelzuur-

reactie bestudeerde zijn dezelfde als die, waarbij door mij de kali-

methode van MoiJSCH beproefd werd (zie de opgave in de Eerste

mededeeling).

CJdoorzinh en Antimooncldonnir.

Niet alleen met eenigermate verdund zwavelzuur, ook met een

verzadigde oplossing van chloorzink in 25-percentisch zoutzuur en

met een verzadigde oplossing van antimoonchloruur in 25-percenlisch

zoutzuur kan den kristallen der carotinoïden, die van nature in de

cellen voorkomen of daarin kunstmatig afgescheiden zijn, een fraaie,

donkere, lang blijvende, blauwe kleur medegedeeld worden. Deze

beide oplossingen zijn als reagentiën op carotinoïden nog niet gebruikt.

Ik beproefde ze in een twintigtal gevallen. De oplossingen liet ik

onder het dekglas vloeien naar de praeparaten. Bij gebruik van

chloorzinkoplossing lagen deze i]i water, maar bij gebruik van anti-

moonchloruuroplossing bracht ik ze eerst in verdund zoutzuur om
vorming van onoplosbaar antimoonoxychloruur te voorkomen.

Bij alle kristallen treedt de reactie niet even spoedig in. De oranje-

1) A. HüSEMAKN, üeber Garotin imd Hydrocarotin, Ann. der Chem. u. Pharm.
Bd. GXVII, 1861, p. 226.
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gele kristallen worden eerder hlauw gekleurd dan de roode. Bij

gebruik van cliloorzinkoplossing gelukt liet niet altijd de roode kristal-

len blauw te kleuren. Bij gebruik der antimooneliloruuroplossing

worden ten slotte alle kristallen donkerblauw. De kleur is meest

zuiver blauw (Kl. et V. 426 , bij het begin der inwerking soms

blauw violet (476, 451). Soms doen zich evenals bij gebruik van

geconcentreerd zwavelzuur bijkomende Nerschijnselen voor, als samen-

vloeiing der kristallen tot blauwgekleurde droppels, oplossing en

afscheiding van blauwe droppeltjes uit de oplossing.

Wanneer de door chloorzink of antimooncliloruur blauw gekleurde

kristallen met water, resp. met verdund zoutzuur en water, behan-

deld worden, komt de oorspronkelijke oranjegele of roode kleur

weder te voorschijn, zij het dan ook wat minder zui\'er.

Zwavelzuur en chloorzinkoplossing tasten in min of meer gecon-

centreerden staat de celwanden sterk aan, wat met antimoonchloruur-

oplossing lang niet zoo het geval is. Dit zou eenigermate als een

voordeel van laatstgenoemd reagens kunnen gelden.

Hieronder volgt een opgave van de organen en planten, waarbij

ik de beide nieuwe reagentiën op carotinoïden beproefde.

Bloemen -. Trollius caucasicus Stkv., Chelidonium majus L., Isatis

tinctoria L., Spartium junceum L., Thermopsis lanceolata R. Br.,

Cucurbita melanosperma A. Bk., Ferula sp., Asclepias curassavica L.,

Calceolaria rugosa Hook., Dendrobium thyrsiflorura Rchb. fil.. Iris

Pseudacorus L., Xarcissus Pseudonarcissus L., Lilium croceum Chaix.

Groene bladeren: Chelidonium majus L., ürtica dioica L.

Vruchten : Sorbus aucuparia L., Solanum Lycopersicura Trn.

Wortel van Daucus Carota L.

Algen : Cladophora sp., Haematococcus pkivialis Flot.

Broom.

In een twintigtal gevallen werd de verhouding van broomwater

iew opzichte van de kristallen der carotinoïden nagegaan. In de meeste

gevallen waren deze met behulp van Molisch' reagens afgescheiden.

Zonder uitzondering werd een voorbijgaande, groenachtig blauwe

verkleuring verkregen. In de meeste gevallen was de blauwkleuring

duidelijk waarneembaar en vertoonde slechts in geringe mate een

groenachtige tint. In enkele gevallen was de verkleuring snel voorbij-

gaand en domineerde meer het groen. Dit was het geval bij Cheli-

donium majus en Spartium junceum. Bij de kristallen in de vrucht

van Solanum Lycopersicuui zag ik de roodviolette (Kl. et V. 581)

kleur der kristallen achtereenvolgens overgaan in blauwviolet (476),
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blauw, groenachdg blauw (386) en groen, welke kleur ten slotte

verdween.

In de volgende gevallen werden de kristallen met broomwater

onderzocht.

Bloemen: Chelidonium majus L., Corydalis lutea BC, Ensimum
Perofskianum Fisch et Mey., Isatis tinctoria L., TVtisus sagittalis Koch

(Genista sagittalis L.), Spartium junceum L., Thermopsis lanceolata

R. Br., Cueurbita melanosperma A. Br., Doronicum Pardalianches L.,

Hiëracium aurantiacum L., Gazania splendens Hort., Asclepias curas-

savica L., Calceolaria rugosa Hook., Dendrobium thyrsiflorum Rchb.

fil.. Iris Pseudacorus L., Clivia miniala Regkl, Lilium croceum Chatx,

Hemerocallis Middendorffii 'Iraltv. et Mey.

Blad van Urtica dioica L.

Vruchten: Sorbus aucuparia L., Solaniim Ljcopersicum Trn.

Wortel van Daucus Carota L.

Algen: Cladophora sp., Haematococcus phivialis Flot.

Jood.

Jodium vormt met carotinoïden joodadditieprodukten.

In een twintigtal gevallen werd de verhouding van joodjoodkalium-

oplossing ten opzichte der kristallen der carotinoïden onderzocht.

Met behulp der kalimethode waren deze in de meeste gevallen afge-

scheiden. In bijna alle gevallen namen deze een groene kleur aan.

In vele gevallen was deze duidelijk groen ; in andere was ze minder

duidelijk groen, dikwijls geelgroen. In vele gevallen ontstond de

groene kleur dadelijk ; in enkele gevallen verscheen ze niet dadelijk,

maar eerst langzamerhand, nl. bij de bloemen van Chelidonium majns

en Spartium junceum en bij de roode kristallen verkregen bij de

bloem van Asclepias curassa\'ica en het blad van Urtica dioica.

Soms kon in het geheel geen groenkleuring geconstateerd worden,

zelfs niet na 24 uur. Dit was het geval bij de bloem van Dendro-

bium thvrsiflorum, waar nevens oranjegele kristallen oranje of oranje-

roode kristallaggregaten zich afscheidden, die niet groen gekleurd

werden. De objecten, waarbij joodjoodkaliumoplossing beproefd werd,

waren dezelfde als die met broomwater onderzocht werden.

Oplosmiddelen.

De oplosmiddelen, die bij het mikroskopisch onderzoek van de kristal-

len der carotinoïden het meest in aanmerking komen zijn dezulke, die

met water mengbaar zijn. De praeparaten kunnen dan direkt uit water

in het oplosmiddel gebracht worden of men kan dit onder het dek-
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glas laten vloeien naar de praeparaten, die zich in water bevinden.

Oplosmiddelen, die aan genoemde \ooi-\vaarde xoldoen zijn b. v.

alkohol en aceton. Verder kan gebruik gemaakt worden van een

spiritueuse zeepoplossing (zeepspiritus der Nederl. Pharm.. 4" nitgave,

zonder lavendelolie) en van chloralhydraat-oplossing (7 op 10). Met

deze beide oplossingen gelukte het mij o. a. bij de bladeren van

Urtica dioiea te constateeren, dat de oranjegele kristallen spoediger

oplossen dan de roode. De beste resultaten verkreeg ik met phenol-

oplossingen.

Volgens WiLLSTATTER en Mieg ^) is xanthophyl „spielend löslich" in

phenol Bij toevloeiing onder het dekglas van vloeibaar gemaakt phenol

(10 gewichtsdeelcn phenol in losse kristallen op één gewichtsdeel

water) ziet men de oranjegele kristallen meestal zeer snel oplossen,

terwijl het oplosmiddel oranjegeel gekleurd wordt. De oplossing wordt

dikwijls voorafgegaan door vervloeiing en vorming van oranjegele

bollen en massa's. Andere kristallen, in het algemeen de roode en

oranjeroode, de roodviolette in de vrucht van Solanura Lycopersicum

en de oranjekleurige, die in de bloem van Dendrobiura thyrsitlorum

door Molisch' reagens worden afgescheiden, lossen veel langzamer op.

In sommige gevallen zijn ze na eenige uren opgelost, in andere

worden ze na dagen liggen in het oplosmiddel nog terugge\onden.

Daar door water vloeibaar gemaakt phenol zich zoo moeilijk met

water mengt, hel) ik voor het mikroskopisch onderzoek de voorkeur

gegeven aan een mengsel van drie gewichtsdeelen phenol in losse

kristallen en één gewichtsdeel glycerine. De verschijnselen, die men

waarneemt zijn dezelfde, doch de menging en oplossing gaan spoediger.

Met dit oplosmiddel heb ik in een aantal ge\allen kunnen aantoonen,

dat de verschillende kristallen, die zich afgescheiden hadden, zeer in

oplosbaarheid verschilden. Dit was o. a. het geval bij de bloemen

van Asclepias curassavica en Dendrobium thyrsitlorum en bij het

blad van Urtica dioiea.

In enkele gevallen beproefde ik een waterige, verzadigde phenol-

oplossing (oplosbaarheid van phenol in water ongeveer 1 op 1273)-

Bij de oranjegele kristallen nam ik dikwijls een langzame vervloeiing

tot oranjegele bollen waar, die niet in de phenoloplossing oplosten.

Zooals in mijn eerste mededeeling is vermeld, bleek bij de mikro-

skopische beschouwing en afscheiding van de kristallen der caroti-

noïden reeds, dat er veel gronden te vinden waren om aan te

nemen, dat in het plantenrijk verschillende carotinoïden voorkomen.

i) Rtchard WiLLSTATTER utid Walter Mieg, IV. Ueber die gelben Begleiter

des Chlorophylls, Jüstüs Liebig's Annalen der Chemie 355. Bd. 1907, p. 1.
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De resultaten verkregen met verschillende reagentiën en oplosmiddelen,

zwavelzuur, chloorzink, antimoonchloruur, broom, jood en phenol-

oplo^!singen hebben dit nader bevestigd. Naar mijn meening zijn

hiermede de resultaten van het mikroscopisch en mikrochemisch

onderzoek in overeenstemming gebracht met die van het makro-

chemisch onderzoek.

Plantkunde. — De Heer AJoll biedt eene mededeeling aan van

den Heer C. van Wisselingh: „Over het aantoonen van

carotinoïden in de plant. Derde mededeeling : Blad van ürtica

diocia L., bloem van Dendrobium thyrsifloruta Rchb. jil. en

Haematococcus pluvialis Flot."

In mijn eerste en tweede mededeeling heb ik er op gewezen, dat

carotinoïden in het plantenrijk verschillen vertoonen, wat kleur en

vorm der kristallen betreft en in hunne verhouding tegenover

reao-entiën en oplosmiddelen. Het spreekt van zelf, dat men niet tot

het voorhanden zijn van verschillende chemische lichamen mag

besluiten, wanneer de kristallen alleen in tint en vorm verschillen

of slechts een gering verschil bij toevoeging van een reagens of oplos-

middel waar te nemen ^alt. Wanneer echter belangrijke verschillen

in kleur en vorm gepaard gaan met zeer opvallend verschillend

gedrag tegenover reagentiën en oplosmiddelen, dan mag men dat wel.

Met een paar sprekende voorbeelden wil ik toelichten, dat dit laatste

op de plantaardige carotinoïden van toepassing is.

Blad van Urtica dioica L.

Bij den brandnetel zijn de begeleiders van liet chlorophyl nauw-

keurig chemisch onderzocht. Door de onderzoekingen van Willstatter

en MiEG^) weten wij, dat in de brandnetelbladeren twee carotinoïden

\oorkomen, carotine, identisch met Daucus-carotine, en xanthophyl.

Genoemde onderzoekers vonden viermaal zooxeel xanthophyl als

carotine.

Wanneer men de bladeren van ürtica dioica of gedeelten er \an

in Molisch' reagens brengt en na eenige dagen onderzoekt, heeft

zich in elke chlorophylhoudende cel een aggregaat gevormd van roode,

op kleine parallelogrammen of naaldjes gelijkende kristalletjes en

van oranjegele plaatjes, die eenige malen langer dan breed zijn en

min of meer afgeronde einden \ertoonen ; soms steken uit het aggregaat

1) RicHARD WiLLSïaTTER uud WALTER MiEG, IV. Ucber die gelbeu Begleiter des

Ghloiophylls, Jüstus Liebig's Annalen der Chemie, 355. Bd. 1907, p. 1.
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een paar oi-anjegele, gebogen draadvoi-iiiige krislalleii. Hel is gemakkelijk

(e e'oiistateerei), dat de oi-anjegele kristallen liel leeinvendeel aan de

vorming der aggregaten licl)l)en. Onderzoekt men de ki-istallen met

reagentiëii en ()|)losmiddelen, dan vertoonen ze \erseliillen. Behandelt

men de kristallen met zwavelznur van 7() pCt. dan worden ze ten

slotte alle l)lan\v gekleurd, maai' liet zijn de oranjegele, die liet eerst

blauw gekleurd worden. De roode blijven dikwijls nog lang luni

eigen kleur Iteliouden. De \erseliillende kristallen zijji dan zeer

duidelijk te onderscheiden. Neemt men zwavelzuur van 66V2 pCl.,

dan worden alleen de oranjegele kristallen blauw gekleurd.

Werden praeparaten met kristallen, afgeseheiden volgens de kali-

methode, o[) voorwerpglas in chloiallivdi-aatoplossing gebracht (7 o|)

10), dan bleken de aggregaten lui eenigen lijd, b.v. na ongeveer

IVi '11^1" 7.eev veranderd, de oranjegele kristallen waren opgelost en

de roode naaldjes of kleine parallelogrammcn waren achtergebleven,

soms nog verbonden. Na 24 uur waren ze nog niet geheel uit de

})raeparaten verdwenen.

Met zeepspiritus (Pharm. Nederl. Ed. IV, zonder lavendelolie) werd

ook groot verschil in 0|)losl)aarheid vastgesteld. Na een dag staan op

zeepspiritus waren uit de praeparaten de oranjegele kristallen ver-

dwenen, terwijl de roode achtergebleven waren.

Met een oplossing van phenol in glycerine (3 op 1) verkreeg ik

een nog meer frap[iant resultaat. Laat men dit mengsel onder het

dekglas toevloeien, dan ziet men de oranjegele kristallen snel oplossen,

terwijl de roode na 24 uur nog niet opgelost of veranderd zijn.

Wil men het onderzoek der oranjegele en roode kristallen verge-

makkelijken, dan kan men b.v. aldus te werk gaan. Men legt stukjes

der bladeren twee uur in een 10-percentische oxaalzuuroplossing

en brengt ze daarna in Molisch' reagens. In het weefsel vormen

zich dan groote roode en gele kristalaggregaten. die gemakkelijk

onderzocht kunnen worden.

Raadpleegt men hetgeen Witj.statter en Mieg ^) over caroline en

xanthophyl uiededeelen, dan moet men aannemen, dat de bovenbe-

schreven, roode kristallen carotine zijn en de oranjegele xanthophyl.

F]venals bij de bladeren van Unica dioica heb ik in \ele andere

gevallen, bij bloemen, bladeren en algen, gele, oranjegele of oranje-

kleurige kristallen en 100de of oranjeroode kristallen kunnen onder-

scheiden, van verschillenden vorm, die tegenover reagentiën en op-

losmiddelen zich verschillend gedragen en wel . op min of meer

overeenkomstige wijze. Ik twijfel er niet aan of in al die gevallen

komen in de plant verschillende carotinoïden nevens elkaar voor,

') 1. c.

38

Verslagen dei Afdeeling iNatuurk. Dl. XXI. k"». 1912/13.



5t4

i)i veel gevallen, waarscliiJFilijk een cai-otine nevens een stof, die tot

de xanthoplivUen «rei-ekend moet worden. Xiet onwaarschijnlijk acht

ik, dat tlikwijls hetzelfde carotine en hetzelfde xanthophyl nevens

elkaar optreden, maar ook geloof ik, dat meermalen ^een ander

carotine of xanthophyl aanwezig is. In de vrucht van Solanum Lyco-

persicuni is door Willstatter en Escher M reeds de aanwezigheid

van een caroline, lycopine, viistgesteld, dat chemiscii van Daiicus-

carotine verschilt.

Bloew fan Dendmhutm tin/rsïfloruni. Hr/ib. fiL

Een \oorbeeld van een object, waarin een carotinoïde \oorkomt,

dat niet met de reeds beschreven carotinoïden overeenkomt, is de

bloem van Dendrobium thyrsitloruni Ivchb. til. Xa behandeling volgens

de kalimethode vond ik in de cellen oi-anjegele i Klincksieck et Va-

lette, 151), sterk gebogen draadvormige kristallen, oranjegele (151)

slijpsteenvormige plaatjes en groote en kleine aggregaten van levendig

oranje gekleurde (101, iets neigend naar oranjerood 81 j, dunne

naaldvormige kristallen. Het xerscliil in klenr is zeer opvallend. Som-

mio"e cellen vindi men vooral met den eenen vorm gevuld, andere

met den anderen. Met zwavelznnr \an verschillende sterkte kon ik

ditmaal geen verschil waarnemen, ouk met met broomwater, daaren-

tegen wel met joodjoodkalioplossing. Hiermede woorden de oranjegele

kristallen dadelijk fraai groen geklemd. De oranjekleurige aggregaten

nemen volstrekt geen andere kleur aan, zelfs niet na 24 uur. De

teo-enstelling in kleur der kristallen is zeer frappant. De kristallen

verschillen ook zeer wat hunne oplosbaarheid in een oplossing van

phenol in glycerine (3 op !« betreft. Wanneer men dit onder het

deko-las laat toevloeien ziet men onmiddellijk alle oranjegele ki'istallen

vervloeien en met het oplosmiddel gele bollen vormen, die geheel

oplossen. Van een o])lossing der oranjekleurige aggregaten ziet men

daarentegen aanvankelijk niets. Men ziet ze soms te midden der

gevormde bollen. Eindelijk ziet men alle oranjekleurige aggregaten

in de gele oplossing der oranjegele kristallen. Langzamerhand lossen

ook de oranjekleurige kristallen op. Laat men de praeparaten een

dag in het mengsel van phenol en glycerine liggeti, dan zijn ook

de oranje kristallen opgelost.

Op grond van het 'verschil in kleur, de verschillende verhouding

tegenover joodjoodkalioi)lossing en de \erschillende oplosbaarheid in

phenol, neem ik aan, dat in de bloem van Dendroluum iliysitlt>rum

^) RicHARD WiLLSTaTTER 1111(1 Heixr. H. Escher, Uebei' den Farbstoff der

Tomate, Hoppe-Seyler's Zeitschr. für Pliysiol. Cli'iraie, 64. Bd. 1910. p. 47.
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hvee vei'.scliilloiKlc caroliiumlcii xoorkumen. Kvn vuu deze, iil. hd
eenigennale roo(lafliti<>- oranje oekleiirde is ee)i rarodiioïdc, dut niet

algemeen in het planten rijk xooikoinl. Zoudanig earotinoïde heb ik

alleen bij Dendrobiiun lhyrsiik)i'nn) gevonden. Wat klenr en andere
eigenschappen l)etrefi, /on ik meer gejieigd zijn hel lot de xantln.-

phyllen Ie rekejien dan lot (ie carolinen.

Hai'inatocdccns iihiridlis Flof.

De klem-slof dezer interessante alg is door Zopf 'j onderzoekt «e-

worden. Het resultaat van zijn onderzoek was, dat ze niet één maai-

twee kleiu-slolfen bevatte, die tot de earolinoïden moeten gerekend
worden. Zopf vond een geel earotinoïde, zooals algemeen in ehlo-

rophylhondende jjlanten gevonden wordt en een rood, waaraan de

alg, dikwijls hare donker bloed- of bruinroode klenr en haren

naam te danken heeft. Aan Zopf gebikte het de beide kleurstoffen

op de volgende wijze te scheiden. Het rawe alcoholische extrakt der

alg u'erd met natronloog verzeept. Hel chloiophyl ging hierbij over

in een natriumverbinding, het \ et in vetzunralkali en glycerine, het

gele earotinoïde werd vrij gemaakt en het roode ging in de in water
onoplosbare natriumverbinding over. Wanneer de met water verdunde
verzeepingsju-odukten met petroleumaether behandeld werden, gino-

het gele earotinoïde daarin over, terwijl de natriumverbinding van
het roode zich afscheidde. Na zuivering der natriumverbindino- werd
het earotinoïde door verdund zwavelzuur in vrijheid gesteld, in

aether opgenomen en sjiectroscopisch onderzocht. Het roode earotinoïde

verschilt van het gele, wat de kleur en de kleur der oplossingen

betreft, spectroscopisch en doordat het met alkaliën en alkalische

aarden verbindingen aangaat.

Onlangs is Haematococcus pluvialis ook onderzocht geworden door

Jacobsen '). Met behulj) der kalimethode van Molisch verkreeg deze

onderzoeker afscheiding van kristallen, daarentegen niet met verdunde

zuren en ook niet met Tswett's resorcine-oplossing. (3f de resultaten

van Zopf juist zijn, moet hij in het midden laten.

De Heer Jacobsen was zoo bereidwillig mij een kuituur \an

Haematococcus pluvialis oj) agar agar toe te zenden, waardoor ik

in de gelegenheid werd gesteld ook deze merkwaardige alg te

onderzoeken. De boxenvermelde waarnemingen van Jacobsen werden
door mij bevestigd. Zooals zijne fraaie afbeeldingen aanschouwelijk

^) W. ZoPK, Gohn's Hamalochiom ein Saramelbegritï, Biologisches Gentralblatt,

XV. Bd. 1895, p. 417.

-) H. G. Jagobson. Die Kulturbedingungen von Haematococcus pluvialis, Folia

Microbiologica, I, 1912, p. 24 eii volg.

3B*
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maken, zien de aplanosporen, wat liiiii kleur aangaat, er zeer ver-

scliillejid uit; sounnige liebben een groenen inliuud, tengevolge van

liet chlorophyl, dat er in voorkomt, andere zijn aan den omtrek

groen en in het centrum rood eji bij weder andere is de groene

kleui- \an liet chloroplivl geheel gemaskeerd en schijnt slechts roode

ijihoud aanwezig te zijn. De roode kleurstof is aan een vloeibare,

velachtige substantie gebonden of eigenlijk daarin opgelost. Deze

substantie komt in den vorm van droppels in den inhoud voor.

Zooals te verwachten is, leveren de aplanosi)oren, die op het eerste

gezicht verschillen vertoonen, bij het onderzoek verschillende resul-

taten. Bij de groene sporen gelukt het met Molisch' reagens spoedig

afscheiding van oranjegele kristallen te verkrijgen : meestal vormen

deze gebogen naalden, die dikwijls bundelsgewijs vereenigd zijn
;

soms worden ook oranjegele kristalplaatjes waargenomen. Behahe

deze plaatjes, werden ook enkele kleine, roode, parallelogramvormige

plaatjes waargenomen. Voegt men zwavelzuur van ''^67, of 76 pCt.

toe, dan worden de oranjegele kristallen blauw gekleurd, zonder dat

daarbij samenvloeiing tot bolletjes of oplossing valt waar te nemen.

Dit vindt plaats bij gebruik van 95-procentisch zwavelzuur. De
kleine, parallelogramvormige, roode kristallen worden niet zoo spoedig

blauw geklenrd door zwavelzuur als de oranjegele of men moet een

meer geconcentreerd zuur aanwenden om ze blauw te kleuren. Ook

ten opzichte van phenolglvcerine gedragen de kristallen zich ver-

schillend. De oranjegele lossen daarin spoedig oj), terwijl de roode

onopgelost achterblijven. De oranjegele kristallen gedragen zich dus

als xanthophylkristallen en de roode als carotinekristallen. De groene

aplanosporen leveren dus bij het onderzoek niets bijzonders op. Als

chlorophylbegeleiders worden twee carotinoïden gevonden, een oranje-

geel en iu geringe hoeveelheid een rood, zooals bij chlorophyl-

houdende planten en piantendeelen regel is.

In de min of meer rood gekleurde aplanosporeii vind l men na belian-

delinu' met Motjsch' reagens roodviolette kristalaggregaten en dikwijls

roodviolette gebogen liutvoimige kristallen. De kleine, parallelogram-

vormige, roode kristallen laat ik nu verder buiten beschouwing. De

kristalafscheiding schijnt l)ij de roodgekleurde aplanosporen niet zoo

gemakkelijk te gaan als bij de groene. Wenschelijk is liet Moi^iscii'

reagens minstens eenige dagen ie laten inwei'ken, om de vetachtige

substantie te ontleden, die de kleurstof hardnekkig vasthoudt. Blijft

van die sul)stantie achter, dan wordt het ondeizoek daardooi' be-

moeilijkt.

Door zwavelzuur van Gt)\
^

p('l. worden de roodviolette kristallen

blauw gekleurd, door zwavelzuiii- \au 76 pCt. ook, doch de iuwer-
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kiiig gaal dan gepaanl nief een gedeeltelijke ()|)l<)ssiiig, die s(^ins door

een samenvloeiing wordt voorafgegaan. liet oini-ingende inedinin

wordt hlauw gekleui-d. Het gedrag der roodvioletle kristallen tegen-

over zwavelzniir van versehillende sterkte is (\\\> aiidei's dan dat der

oranjegele kristallen. In een oplossino: van [dienol in gl\eerine (3 0|j

1) lossen de i-(K^d\ iolette ki-istallen gemakkelijk op; y.o klenren het

oplosmiddel daarbij donker rood violet.

De kleur der kristallen was niet nu eens oranjegeel dan weder
roodviolet, maar in veel gevallen sehommelde /e tiisschen heide.

Nimmer werden oranjegele en roodviolette kristallen in een/elfde

cel nevens elkaar waargenomen. Deze feiten en de bovenvermelde

oplossing in zwaxelzuur \an 7(1 p(H. deden mij \ eronderstellen, dat

de roodviolette kristallen wellii-lit mengkristallen waren, bestaande uit

twee oarotinoïden. Ik beproefde nu met oplosmiddelen beide te

scheiden. Dit gelukte. De kristallen lossen dikwijls geheel op in

aceton of absoluten alcohol ; hel oranjegele carotinoïde blijft o|)gelost,

maar het andere scheidt zich weder spoedig in de cellen af in den

\orm van talrijke kleine, violette plaatjes. De proef kan men in een

reageerbuisje nemen, maar ook op een voorwerpglas. Men kan dan

onder den nnkroskoop de oplossing, de geelkleuring in en om de

cellen en de afscheiding der violette plaatjes waarnemen.

De waargenomen verschijnselen kunnen op de volgende wijze

verklaard worden. Het oranjegele carotinoïde is vrij gemakkelijk in

aceton of absoluten alcohol oplosbaar ; het andere is zoo goed als

onoplosbaar, maar de oplosbaarheid er \'an wordt verhoogd door de

aaiuvezigheid van het oranjegele, waarmede het mengkristallen vormt.

In de cellen ontstaat een oplossing van beide, die spoedig vei-dund

wordt, wat tengevolge heeft, dat het in aceton of absoluten alkohol

onoplosbare carotinoïde zich afscheidt. In deze meening wordt ik

versterkt door een waarneming van Zopf ^). Toen deze aan de

waterige oplossing der verzeepingproducten met petroleumaether het

gele carotinoïde onttrok, scheidde het andere zich onder den petro-

leumaether af.

Aan de violette plaatjes kon ik geen bepaalden vorm onderschei-

den. Tegeno^er reagentiën en oplosmiddelen gedragen ze zich op de

volgende wijze. Door zwavelzuur van öö'/a pCt. wordt de kleur

niet of slechts weinig gewijzigd, maar met zwavelzuur van 76 pCt.

nemen de kristallen spoedig een blauwe kleur aan, wat door een

snelle oplossing gevolgd wordt. In verzadigde chloorzinkoplossing in

25-percentisch zoutzuur en in xerzadigde antimoonchloruuroplossing

in 25-percentisch zoutzuur vindt blauwkleuring plaats, dan meestal

1) 1. c. p. 419
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vervlooÜDg' der kristallen tot blauwe bolletjes én daarna oplossing. De

oplossingen vertoonen blauwviolette of blauwe kleur. Met broomwater

wordt een snel verdwijnende, blanwaclitig groene kleur waargenomen.

Tn een oplossing van phenol in glycerine (3 op 1) lossen de kristallen

op, terwijl het oplosmiddel sterk roodviolet gekleurd wordt.

Vergelijkt men de roodviolette kristallen met Molisch' reagens uit

de roode aplanosporen verkregen met die, welke zich uit alkoholen

aceton afscheiden en met de oranjegele met Molisch' reagens uit

f»-roenc aplanosporen verkregeti, dan plaatsen de eerstgenoemde kris-

tallen zich, wat hun cigenscha|>pen betreft, tusschen de beide andere,

w^at mij versterkt in de meening, dat het mengkristallen zijn.

Ik merk hier op, dat volgens Zopi' ^) het violetroode of bloed roode

carotinoïde met kaliumhydroxyde een verbinding aangaat. Op grond

daarvan zon men moeten aannemen, dat de roodviolette kristallen,

met Molisch' reagens afgescheiden, de kaliumverl)inding \ au het caro-

tinoïde bevatten en dat de kristallen uit aceton en alkohol er uit

bestaan. Bij het microcheraisch onderzoek heb ik geen aanwijzing

gekregen, die daarop wijst. Behandelde ik de uit aceton of alkohol

verkregen kristal plaatjes met verdund zwavelzuur gedurende 24 uur

bij de gewone temperatuur, dan xond ik ze onveranderd terug en

ook hun oplosbaarheid in verschillende oplosmiddelen was dezelfde

gebleven. Hoe dit ook zijn moge, hierin komen de langs verschillen-

den weg verkregen resultaten \an Zopf en mij met elkaar overeen,

dat bij Haematococcus pluvialis meer dan één carotinoïde voorkomt,

volgens Zopf twee, terwijl het mij gelukte er drie in de cellen tot

kristal lisatie te brengen en elk te scheiden van de beide andere.

Ten slotte een paar opmerkingen betreffende het onderzoek. Bij

het kweeken van Haematococcus pluvialis in verschillende oplossin-

gen, verkreeg ik kuituren met verschillende aplanosporen, met groenen

of rooden inhoud, ik kweekte de alg in de beide volgende oplos-

singen: KNO, 0.01, (NHJ, HPO, 0.01, MgCl, 0.01, Na.SO, met

kristalwater 0.01, H,0 100 en NH.NO^ 0.02, K,HPO, 0.02, MgSO,

0.02, HgO 100 -). In de eerst aangegeven oplossing hadden de meeste

aplanosporen groenen inhoud, in de laatstgenoemde rooden inhoud,

wat bij het onderzoek een voordeel was. Bij het overbrengen van

Haematococcus van de eene vloeistof in de andere en bij het uit-

wasschen van materiaal paste ik centrifugeereji toe. Het materiaal

gaat naar den bodem en de vloeistof, die verxangen moet worden,

kan woorden afoeschonken.

^) 1. c. p. 419.

2) H. C. Jacobsen, 1. c. p. 8.
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rit deze niededeeliiig eii de heide \oi'ige is ^el)leke)i, dut ii< tut

geheel andere resultaten beu gekomeu dau Tammf.s en Kom,. De
gevolgtrekking, dat in liet plantenrijk slechts een earotine zou gevonden

worden, steunt inet o[t voldoende gronden. Ze was het i-e^-idtaat van

niieroskopiseh en niieroeiiennscli ondeizoek. Toch geloof ik, dat

zoodanig onderzoek kan bijdragen lot vermeerdering onzer kennis

der carotinoïden, mits het op zorgvuldige wijze plaats vindt. Mij is

h.v. gebleken, dat wanneer bij een plant of plantendeel verschillende

carotinoïden voorkomen, hel in \eel gexallen althans mogelijk is,

die te onderscheiden, dat nieuwe nog onbekende kunnen worden

opgespoord fDendrobium thyrsillorum: en dat er soms meer kunnen
worden aangetoond, dan tot nu toe langs anderen weg gelukt was

(Haematoeoecus pluvialis' De door mij verkregen resultaten zijn in

overeenstemming mei tl ie \ au het macrochemisch onderzoek (Urtica

dioica). Wanneer de hoeveelheid materiaal \oor de toepassing van andere

methoden onvoldoende is, is een microskopisch en microchemisch

onderzoek nog uinoerbaar en bovendien vei-eischt het betrekkelijk

weinig tijd. De botanicus, die er zich mede inlaat, moet evenwel

begrijpen, dat het niet mogelijk is, moeilijke chemi.sche problemen,

als b.v. het vaststellen der identiteit \an carotinoïden bij versciiil-

lende })ianten, met behulp van enkele kleurreacties op te losseji.

Zooals Zopf ^; terecht opmerkt, zullen dan alleen zorgvuldige macro-

chemische onderzoekingen lot beslissende resultaten kunnen leiden.

Microbiologie. — De Heer Beuerinck biedt eene mededeeling aan

van den Heer H. J. Waterman : ,,De n-erklng van icatcr.itojionen,

hoorzuur, koper, inamjaan, zink en rubidiinn op de .itofirisseïiny

van A.iperyiUus niger".
.

(Mede aangeboden door den Heer Moll\

Railin's doel bij het onderzoek naar de knltuurvoorwaarden

van Aspetyil/uö- niger ) was het \erkrijgeji \an het grootst mogelijke

schimmelgewicht.

De onderzoekers, die zich na hem met dit \rtiagstulv bezig hielden,

namen, evenals hij, slechts het verkregen drooggewicht in beschouwing.

Een dergelijk ondei-zoek moet echter éénzijdig uitvallen, daar het

schiramelgewicbt ons slechts een rnw gege^'en verstrekt omtrent het

') W. Zopf, Zar Kenntni:~s der Farbungsuisacheu niedeier Organismen. iDritte

Mitleilung), Beitrage zur Physiol. u. Morph. niederer Organismen, 1892, Ersles

Heft, p. 36.

~) J. Raulix, Etudes chiraiques sur la végétalion, Paris 1870.
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proces der stofwisseling. Voor een dieper iiiziclii iii dit proee.- nioeleii

we tevens nagaan, in lioeven-e de chemische samenstelling van het

verkregen schiinnielmateriaal steeds dezelfde is en of de sporeii-

v orming ook in die stofwisseling verschillen doet ontstaan.

Yan dag tot dag moet dus de verandering van het plastisch

aequivalent of van het assimilatiequotient in de eerste plaats van de

koolstof en vervolgens \an de andere elementen ^vorden vastgesteld.

In eene vorige mededeeling '; heb ik beschrex en hoe de verandering

van de temperatunr en van de concentratie geen wijziging brengt

in den kringlooj» van de koolstof en hoe alleen de snelheid daar\an

aan \eranderingen onderhevig is.

T .\ B E L I.

Kultuurvloeistof : 0,15 gr. paraoxvbenzoëzuur p. 50 cM3 leidingwater. Temp : 32—33° in 't begin,

later kamertemperatuur. Anorg. voedsel: 0.050 o NH4CI, 0,05 KH.PO4 en 0,020,0 MgS04.

H' conc. in Uitgedrukt
Grammen in c.M3.

Nr. p. Liter (toe- N. zwavelz.
gevoegd als p. 100 cM3.

zwavelzuur) kult.vloeist.

Wijze van ontwikkeling i) na

27,28 40

Plast. Aeq. van de
koolstof na

27-28 90 dagen

O

3 ,

0,4.10-5

4
'

1,1 .
10-5

5
'

1,8. 10-5

6 2,1 .
10-5

1
i

2,8.10-5

8
''

3,3. 10-5

9 3,9.10-5

10 4,4 .
10-5

11 5,7.10-5

O

O

0,19

0.58

0.97

1,17

1,56

1,96

2,35

2,74

3 92

-h+ ++++ ++++ ++
veel sporen

-f+ ++++ = 1

++ ++++ = 2

++ +++^ = 3

4-+ -t-h+

+

++

+

weinig sporen

weinig sporen

+++2)
weinig sporen

--r+ 2)

weinig sporen

als na

9

dagen

/



581

Tlians hel) ik den in\ loe»! van xerscliilleiide clioinisclie \ erltiiuiin^eïi

hestudeerd.

1. Dl' irerkinij run i'eii verschUli;ii<l (jr/m/lc <i<in iratci'.s(o/io/ic/(.

De uitkomsten van liet daaro[) gerichte onderzoek vindt men in

tabel I.

Hieruit blijkt, in verband met de OJinauwkeiirighoid dezer waar-

nemingen tengevolge van de geringe iioeveelheid sfhimmelmateriaal,

dat iiet plastisch aetjuivalent van de koolstof, oji<lanks de verlang-

zaming van ilen groei en van de s[)oi-env<)rining, door de waterstof-

ionen, geen ovei-tnigende verandering ondergaat.

2. De lüerkimj vdn verscJdllende hoorzuurconcentratle^i. ^)

Analoge resultaten als bij de waterstofionen vinden we bij het

boorzuur, zooals men ziet uit de volgeiule tabel.

TABEL II.

50 cM3. leidingwater, waarin opgelost I gr. glucose, 0,I50/i, NH4NO3,
0,15'Vo KH2PO4, 0,06 /„ MgS04. Temp.: 33 34° C.

Nr.
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3. De irerkuu/ van het loper.

Na Raulin'), die vaststelde, dat kopersulfaat in groote concentra-

ties schadelijk werkt op de ontwikkeling van Aspergilhis niger,

hebben Richtek en Oxo zich atge\raaad oi het koper bij groote

verdnnningen gunstig kan werkzaam zijn.

Andheas Richtere), die bij afwezigheid van zink vaststelde, dat

zelfs de toevoeging van TTTj^fTTT^QQ
graniniol. kopersulfaat per Liter

het schinimelgewiclil deed dalen, meent deze vraag ontkennend te

moeten beantwoorden.

N. Ono ') kwam juist tot een tegengesteld resultaat.

De waarnemingen van Ono en van Richter behoeven echter niet

met elkaar in strijd te zijn, daar het niet zeker is, dat hunne omstan-

dio-heden van kultiveeren dezelfde waren, ondanks de daartoe door

Ono aangewende pogingen.

Vooral de onderzoekingen van Ono lijden aan het euvel, dat snel-

heid en aard van het stofwisselingsproces niet voldoende van elkaar

woorden gescheiden. Daarom heb ik het ondei'zoek herhaald.

De voor dit doel gebruikte chemicaliën waren van ,,Kahlbaum" en

van buitengewone zuiverheid. Het gedistilleerde water w^erd nog

eens zorgvuldig in een kolf van Jenaglas, door een glazen buis met

een tinnen koeler verbonden ^\ dooi- distillatie gezui\'ei'd en het aldus

verkregen distillaat voor het gebruik in Jenatlesschen bewaard. In

P^RLENMEYER-kolven vau Jenaglas en van 200 cM-. inhoud werd gekul-

tiveerd.

De samenstelling van de kultuurvloeistof was als volgt :

In zeer zuiver gedistilleerd w^ater weerden opgelost

:

0.15 7n ammoniumnitraat

0.1 ,, kaliumchloride

O.I ,, magnesiumsulfaat (gekristalliseerd)

0.05 ,, calciumnitraat (watervrij)

0.05 ,, fosforzuur (gekristalliseerd)

2 ,, glucose.

In elke kultuurkolf werd 50 cM'. van bovenstaande vloeistof ge-

bracht en kopersulfaat in verschillende concentraties toegevoegd.

Na koken werd geënt met sporen van Asj>rf(f///f(.s nlc/er {vovmiy).

1) 1. c. pg. 136.

2) A. Richter, Cenlralbl. f. Bakteriol. 2e Abth. Bd. 7 (19Ü1) p. 417.

») N. Onü, Cenlralbl f. Bakteriol. 2e Abth. Bd. 9 (1902) p. 154.

•') Sluiting met kurk en dgl. materiaal was vermeden.

') Vgl. II. 1. Watermax. Deze Verslagen Mei 191:2.
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De waargenomen wijze van ontwikkelijig" vindt men in Tabel III.

Door het gebruik van zeer zuivere mangaanvrije chemicaliën was

slechts geringe sj)orenv(>rming te verwachten (zie hiei'onder;, hetgeen

werd bevestigd.

TABEL III.

Temp. 34—35° C.

Nr.

Toegevoegd kopersulfaat

(Cu SO4 5 Aq.)

In milli.er.

Wijze van ontwikkeling na

In Gr. mol.

p. Liter
9 dagen

Kontróle

U,01

0,1

1,0

5
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Ook de snelheid van de mycelinmvorming, alsmede de glucose-

opname wordt door liet kopersnlfaat vertraagd (vergelijk N". 4 en

de volgende Nrs. met Nrs. 1— 8).

Eenerzijds door hcpaliiig van de lioeveellieid droogstof ^) en de

daarnit bij verbranding verkregen hoeveelheid koolzuur en anderzijds

door bepaling van de polarisatie •') en van het reductiegetal door

titratie met ,,Fehlin(;"', waardoor de \erdwenen hoeveelheid glucose

te berekenen was, kon de grootte \an het plastisch aetpiivalent van

de koolstof worden vastgestehl

In tabel W zijn de n il komsten van dat onderzoek vereenigd.

TABEL IV 3).

De stofwisseling van Aspergillus niger onder invloed
van verschillende kopersulfaat-concentraties. Negen

dagen na enting.

Nr,

Verkregen Mgr. CO, bij
verhniiktp Plastisch

droog- verbrandingv.
^^'^"^"'^le

aequival.
gewicht h. schimmel- o-incosein" van de

in milligr. materiaal
ë'^J^^^t; in o koolstof

1
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k()|)ersiilfa;it p. 1-. Iicl scliimmeluew ichl lui iicucii daüeii hehmgi'ijk

verlioogt, hel is ruim 70 iiiilligr. /w aai-flcr dan liot '/.oikIci- de

toevoegiiii»- xaii kojKM' \ rrkix'geiu'.

Reeds vi-oeger ') heb \k iiilceuguzet, dal hel iiiel xoniieii \t(ii

sporen in "l algemeen gepaai-d gaat met de uphooping \an glvkogeen

in 't öchimmehnaleriaal en met een hoog phisijsch aeipiivalent van de

koolstof.

Dit \ inden we hiei- l>evestig(l. Alen \ei-gelijke daartoe Ni-s. J, 2,

li en 4.

De waarden \an het piasli»eli aequi\alent van tle daan»)» \olgende

Xrs. zijn niet zeei' nauwkeurig. Dat deze cijfers toch genoemd worden

is, om duidelijk te maken, dat zelfs belangrijke koperzoulconcentraties

(N". 9) het karakter \au de stofwisseling niet doen veranderen.

In 't oog vallend is de vermindering van de snelheid van de

glucoseopneming, die zelfs door geringe hoeveelheden koper wordt

veroorzaakt.

Of de grootere schimmelopbrengst, verkregen door de werking

van geringe koperconcentraties, gunstig kan genoemd worden, is,

wegens de waargenomen \ ertraging der sporenvorming, twijfelachtig.

/)(' irerlbhi ran Iwt lUfOit/aau.

Bertrand en Javilukr^) bevonden, dat de toevoeging van mangaan

het schimmelgewicht vei'hoogt, terwijl tevens werd vastgesteld, dat

dit element in "t organisme wordt opgenomen. Ook bleek het voor

de spoi-en\orming noodzakelijk te zijn ").

Door zijn zeer nauwkeurig onderzoek slaagde Bi-'-ktram) er in,

1

aan te toonen, dat zelfs de toevoeging van mangaan
^ ^

10000000000 °

het schimmelge\^ icht belangrijk deed stijgen.

Voor zoover ik mijne proeven thans voleindigd heb, kan ik de

door Bertrand en Javiilikr beschreven waarnemingen in hoofdzaak

bevestigen. Zooals men uit de \ olgende labellen zien zal, waren

') H. J. Waterman, Folia Mici-obiologica I. (lOlfi) p. 42:2.

-) Bertrand et .Javillikr. Influence du manganèse sur Ie développement de

rAspergillus niger. C. r. 152 (191.]) p. i>25 : Ami. de rinstitut Pasteur ï. 26 (191^1

25 Avi-il p. 241.

^) Bertrand. Extraordinaire sensibilité de rAspergillus niger vis ii vis du

manganèse. C. r. 154 (1912^ p. 016.
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hel vüüral snellieidsvei-aiKlei'iiigen, die de toevoeging van hel luaiigaan

had bewerkstelligd.

TABEL V.

Temp. 34—350 c.

De invloed van mangaan op de sporenvorming van Asp. tiiger.

Nr.
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0.15 "/o Hiinnoiiiimiiiili-aal

ü.1 ,, kaliiiiiicliloricle

0.1 ,, iiuigiiesiimisnlfaal (gekristalliseerd)

0.05 ,, calciimiiiilfaal (vvalervrij)

0.05 ,, ainnioniuint'osl'aat

0.05 ,, fosfürzuiir (gekristalliseerd)

2.— ,, glucose

In elke Erlenmei.jek kolf van Jenaglas (200 e\P inhoud) werd

50 cM' vaji bovenstaande vloeistof gebracht en mangaanchloruur in

verschillende conc. toegevoegd. Na koken werd met sporen van

vorm I geënt.

A'oor de wijze van ontwikkeling zie tabel A'.

Evenals bij de vorige proeven l)estaat ieder lu-., dus ook nr. 1

(kontróle) uit meei'dere kolven. Dit in aanmerking nemeiide, liebl)en

we dus met zekerheid de buitengewone, reeds door Bertrand waar-

genomen gevoeligheid van Asp. niger ten opzichte van mangaan

kannen bevestigen. Zoiider mangaan worden na vier dagen nog zoo

goed als geen sporen gevormd.

Ondanks den waargenomen invloed \an het mangaan op de

sporen vormnig, zijn we er niet in geslaagd, in dit geval belangrijke

wijzigingen in het stofwisselingsproces van de koolstof te constateeren.

(Zie tabel VI).

TABEL VI 1).

De stofwisseling der koolstof onder den invloed van het

mangaan vier dagen na enting.

Nr.

Verkregen
verbruikte

drooggewicht ,^,^^g^ -^ ,

in milligr. ^

1
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iii lioolVlzcUiU alleen luMrekUiii^- liel>ben o\) de siiellieid van liel stof-

wisseliiigs|»i"oees.

Is het 1111 iioodig" of geweiiseht, oiu elenieiileii als hel iiiaiiüaaii

te ojiderscheideu van de andere, als de koolstot", stikstof enz., die

in zulke belangrijke j)ercentages in 't organisme voorkomen r Moet

men het mangaan tot de zuixer kalalytische elementen rekenen, in

tegenstelling met de koolstof: \'ooi' eene dusdanige scherpe scheiding

is m.i. nog geen voldoende grond, liet eenige belangrijke \erschil

is, dat elementen als het mangaan slechts een uiterst gering blijvend

percentage van het organisme uitmaken. Het is e\en\vel zeer goed

mogelijk, dat dit verschil slechts schijnbaar is. De circulatie van

het mangaan kan \>.y. veel sneller zijn dan die \an de koolstof,

zoodat de concentratie in één bepaakle cel tijdelijk betrekkelijk hoog kan

geweest zijn. Door de analyse van het geheele schimmeldek kan

men dit echter niet te weten komen.

5. Dl' irerl-'nhj rnii /n'f zink.

Nadat Railin reeds vroeger tol een op het schiinmelgewicht gunstig

werkenden invloed van het zink meende te kunnen besluiten, toonde

Javili,ier ^) met zekerheid aan, dat kleine hoeveelheden zink het

schimmelgewicht l)elangrijk verhoogen. Tevens bewees hij, dat zink

in het mycelium wordt vastgelegd'^). Ook de gecombineerde werking

van het zink en \ an het mangaan werd door Brrtk.\nd en .Iavilijer

bestudeerd.' Zij bleek gunstiger dan die van elk van de elementen

afzonderlijk.

In zijne laaiste mededeeling vermeldde Javili.iek,^) dat de constante

verhouding, die tnsschen suikerverbruik en gevormd schimmelmateriaal

bestaat en die ten naaste bij gelijk aan ;^
-. J is te stellen, door het weg-

laten van het zink soms op 8 : 1 kwam, m. a. w. de toevoeging van

het zink zou het organisme meer oekonomi.sch met zijne voedingsstoften

doen omgaan : ook de assimilatie van de stikstof en van de andere

anorg. elementen veranderde met het wèl of niet toevoegen van zink.

Tot dnsver ben ik er nog niet in geslaagd, dit resultaat van

^) Javillikr, Sur rintluence favorable de potites doses de zinc sur la végétation

de VAsptrgUlus niger, Cr. 145 (1907; p. 1212.

Vergelijk ook Beetrand es Javilliee, Sur une melhode permettanl de doser de

tres peliles quanlilés de zinc C. r. 143 (1900) p. 900; l45 (1907) p. 924.

-) Sur la tixalion du ziiic par VA>>pergiUus niger. G. r. 146 (1908) p. 365.

3j Bertrand et Javillier, C. r. 152 (1911) p. 900: C. r. 153 (1911) p. 1337.

Zie ook Ann. de Tlnst. Pasteur T. XXVI (25 Juli 1912j p 515.

*) Javillier, Influence du /;inc sur la consommation par rAspergillus niger.

-de ses alimenls livdrocarbonés, azotés et iruin'raux, C. r. 155 (1912) p. 190.
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J.\\ii.i.iKi{ iv hcNesiigeii. liet al ut" iiic! (ocnocj^cii \';iii zink deed den

ki-iiigloop MUI de koolslof slccliis weinig xeruiHlcreii. Wel weid

wederom de snelheid van de lilncoseopncniing gewijzigd.

•

'^5

De toevoeuiim' xan ui-ootere /,nd<eoncenti'a(ies : uramniol.
100.000

ZnClj |). L. had eene duidelijke, z,ij het ook geringe \erliooging van

het i^lasiiseh aeqnivalenl \aii de koolstof tengevolge, maar hiermee

ging >amen het niet-vormen der sporen.

In vele opzichten komt de werking van het zink dus metdie\an

het koper overeen.

Evenals daar deed de toevoeging van zeer geringe hoeveelheden

zink, die geen merkbaren invloed op de sporenvorming uitoefenen,

het schimmelgewichl Injna niet \eranderen.

7 7
Zoo gaven voedingsoplossingen, die , en

'' ^ ^
100.000.000 ' 10.000.000

7 . . - ^
gr. mol. ZnSO^ 7 Aq. p. L. bevatten, na 4 dagen resp.

407, 410 en 417 milligr. droogstof, terwijl analoge proeven zonder

zinktoevoeging 406 en 408 milligram droogstof opleverden.

Het feit, dat grootere zinkeoncentraties (zie boven) de sporenvor-

ming tegengaan, hetgeen ook reeds door Sauton ^) en Javillier *)

is waargenomen, tracht Bertkand ') te verklaren door het verband,

dat er bestaat tnsschen de aanwezige hoeveelheid mangaan eenerzijds,

de gevormde hoeveelheid schimmelmateriaal anderzijds.

Zoo zegt Bertrand : ,,indien men aan de kultuui-vloeistof noch

ijzer noch zink of alléén ijzer of zink toevoegt, dan zijn de myce-

linmgewichten, die men verkrijgt, zoo gering, dat de verhonding van

het toevallig of om andere redenen aanwezige mangaan ten opzichte

van de gewichtshoeveelheden gevormd schimmelraateriaal voldoende

kan zijn om de vorming van de conidiën te bewerkstelligen." C)mge-

keerd : hoe grooter de verhouding van de hoeveelheid schimmelma-

teriaal ten opzichte \an de aanwezige hoeveelheid mangaan, des te

geringer is de sporenvorming.

Deze wijze van \erklaring strookt echter niet met mijne waarne-

mingen, omdat de gevormde hoeveelheid schimmelmateriaal door de

zinktoevoeging slechts in onbeduidende wijze was verhoogd. Wel

heb ik exenals Bertrand waargenome]i, dat door de toevoeging van

mangaan in dit geval, ondanks de aanwezigheid van het zink, de

sporenvorming wordt bevorderd.

1) B. Sauton, C. V. 151 (lyil) p. ^41.

2) M. Javillier et B. Sauton, Gr. 153 (1911) p. 1177.

3) G. Bertrand, G. r. 154 (1912) p. 381.

39

Verslagen der Atdeeling Naluurk. Dl. XXI. A». 1912/13.
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Niettegenstaande het uitmuntende onderzoek van Bertrand kent

men nog sleclits weinige der factoren, die maatgevend zijn \'Oor de

sporen\orming.

Wel is gel)leken, dat in de tot dusver behandelde gevallen ver-

traging van de sporenvorming parallel gaat met een groot plastisch

aequivalent van de koolstof.

6. ])e vervanging van kalium door ruhidium.

Xageli ^) veri-ichite in J879 eenige proeven, teneinde de beteekenis

van het rubidium voor de stofwisseling van A.'<pergiUus niger vast te

stellen. Hij meende daaruit te mogen afleiden, dat zoowel rubidium

als caesium het kalium konden vervangen; de schimmels ontwikkel-

den zich met rubidium- of caesiumzouten even goed, zoo niet beter,

dan met kaliumzouten.

Benecke ^), die deze kwestie meer uitvoerig l)estudeerde, bewees,

dat de vervanging van het kalium door rubidium slechts ten deele

mogelijk was, want sporenvorming had daarbij niet plaats.

De drooggewichten van de rubidiumschimmeldekken waren bij

de lagere Rb-coneentraties iets liooger, in andere gevallen weer

lager dan die, welke in een kaliumhoudend medium waren ver-

kregen. In grootere concentraties werkte het rubidium remmend

op den groei, er ontstonden slechts onbeduidende schimmeldekken,

die wèl sporen vooi'tbrachten, \oor welk feit Benecke geen verklaring

kon geven.

Vermoedelijk is de tegenwoordigheid van kleine hoeveelheden

kalium de oorzaak hiervan, daar deze eenerzijds door de groote hoe-

veelheden rubidiumzoiit, die zeker niet geheel kaliunnrij zullen ge-

weest zijn, anderzijds in \erl)and met het geringe myceliumgewicht

in dit geval van belang begint te worden.

De door Nageli en Benecke verkregen resultaten zijn hier in

hoofdzaak bevestigd, zooals uit het onderstaande blijkt.

Indien in plaats van kaliumchloride i'ubidiumchloride gebruikt

wordt, blijft de myceliumxorming onveranderd. De rubidiumschim-

meldekken onderscheiden zich echter van die, welker kultuurvloei-

stoffen kalium bevatten, doordat zij slechts met eene geringe hoeveel-

1) G. v. Nageli, Sitzungsberichle d. matli. pbys. Classe d. k. h. Akad. d. Wiss.

zu Miinchen vom 5 Juli 1879.

~) W. Bexecke, Ein Beitrag zur miueralischen Nahrung der Pflanzen, Ber. d.

deutschen botan. Gesellscbaft 1894 S. i05.

Die zui- Ernahrung der Schimmelpilze notwendigen Melalle, .Jabrbücher für wis-

senschaftliche Botanik Bd. 28 (1895) S. 487.
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heid sporen zijn bedekC) ;• liet iiiWidimnmvceliiiin is (evens meer intens

geel geklenrd dan in iidi-niale üevailen, waarin de nivcclia dikwijls

bijna kleurloos zijn.

Het is niet de aanwezigheid van het i-nbidiuin, zonder meer, die

oorzaak is van de niet-sporenvorming en van de geelkleuring van

het myeelinni : er mag geen kalium in belangrijke qnantiteiten in de

oplossing aanwezig zijn. Het blijkt i\\. uit tabel VII, dat eene KCl-

toevoeging aan eene voedingsoplossing, die zonder die toevoeging

geeiie sporen zou vormen, tot eene belangrijke fructificatie aanleiding

geeft, terwijl tegelijkertijd hierdoor het mycelium lichter van kleur wordt.

Voor het onderzoek bereidde ik twee voedingsvloeistoffen, waarvan

men de samenstelling hieronder vindt opgegeven.

Voedingsoplossing A : Voedingsoplossing B :

Gedistilleerd water, waarin opgelost De samenstelling was gelijk aan

0.2

0.1

0.07

0.035

2

Eenige druppels \

fosforzunroplossing.

ammoniu mfosfaat
kalium chloride

magn es ium s u 1 faa l

calciumchloride

o-lucose

die van A, alléén was in plaats

van 0.1 "
„ KCl, 0.1 " „ RbCl toe-

gevoegd.

e. ^•erdunde

VII.TABEL
Temp. 33° C.

50 cM'. van bovenstaande oplossingen werden in Erlenmeijer-kolven van Jenaglas
en 200 cM-'. inhoud gebracht en na koken geënt met Aspergillus niger.

Nr.

Samenstelling der

kultuurvloeistof

Groei en sp o re n vo r m i ng

na 2 9 dagen

1 1) 50 cM' van A

2 50 cM3 van A +
I

+0,1" o KCl

3 2) 50 cM^^ van B

+-]-+-|-, zoo goed zeer sterk, vrij

als geen sporen veel sporen

idem

idem

idem

zeer sterk, veel

sporen, mycelium
lichtgeel

idem

zeer sterk, zeer zeer sterk, begin van
weinig sporen sporenvorming, my-

celium oranjev.kleur

') In triplo

2) In duplo.

1) Dooi- onderzoekingen, die tijdens het ter perse gaan werden verricht, heb ik

vastgesteld, dat toevoeging van 0.05 ^/'o
nianganocliloride de sporenvorming be-

vordert.

39*
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De s|ioi'ein'urmiiig bij No. 3 is vcriDuedclijk hel

kleijie hoeveelheden in de oplossing voorkomend kalium.

gevolg \iin
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Wal aan hel overigens zeer /orgviiklige onderzoek \aii 1>i:.m;( ki'

ontbrak, was een overziclil van de verlionding (nssclicn verbrniklc

voedingsstof en verkregen schinnnolgewiclil, zoomode de verandering

van die verliouding met den lijd.

Om dit nader te onderzoeken werden eenige proeven verricht,

waarvan inen de resuhaten in tal)el \'III \ indt vereenigd.

Uit deze gegevens \olgt, dal de aard \an <len kringloojt van de

koolstof door de vervanging van kalium ihior ruhidium niet ver-

andert. Alloen Itlijkt liet riibidiummvcoliiim moor tu8SL'lieni)roduet te

bevatten, zooals volgt nit liet grooter zijn van het plastiseh ae(iui\alent

van de koolstof bij de rnl)idiumknltuur.

Tevens ziet men, dat ook zonder sporenvormijig de verwerking

der tusseheni)roducten van de stof\\ isseling mogelijk is, want ondanks

het feit, dat na J8 dagen bij de i'ubidiumproef nog slechts weinig

sporen zijn gevormd, is het plastisch aequivalent van de koolstof

van 41,5 tot 29 7o gedaald.

SniiieiirnttliKi.

V. Door de toevoeging van 2,35 cM'' normaal z\va\elzuiir per JOO

cM' knltnnrvloeistof en door die van . 0,5 7a boorzunr wordt het

plastisch aequivalent van de koolstof slechts in geringe mate l)eïn-

vloed. Bij het l)Oorzuur knnnen we de waargenomen veranderingen

toeschrijven aan eeno door dit zuur veroorzaakte mutatie.

2". De werking der factoren, die de ontwikkeling van Asperi/ilhi.s

nlger beheerschen, mag niet eenzijdig wordeii beoordeeld, zoo kan

een hoog myceliumgewicht geonszins altijd gunstig genoemd worden.

Dit is door Ono, Richter, Bertrand en Javillier niet voldoende in

aanmerking genomen. Zoo werd voor de werking van bepaalde

concentraties van kopersulfaat en zinkchloride en zinksulfaat bewezen,

dat deze het plastisch aequivalent van de koolslof belangrijk ver-

hoogen, waarbij de toename \ixn het schimmelgewicht parallel gaat

met eene remming of stilstand der sporenvoi'ming.

7

Zeer verdunde zinkoplossingen {
—-- grammol.^ ^ V^OOOOOOOO 1000000 ^

ZnSO^ . 7 Aq p. Liter
j

zijn zonder invloed. Koperzouten werken in

alle concentraties de sporenvorming tegen.

3". Aanwezigheid ^an mangaan in minimale hoeveelheden verandert

het plastisch aequivalent van de koolstof niet, oefent alleen invloed

uit op de snelheid der stofwisseling.

De door Behtrand opgege\en cijfers omtrent de verkregen gewichts-
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lioeveelhedeii droogstof moet men dan ook als de snelheid VcHi het

proces aangevende getallen besehonwen.

4". Bij de vervanging van kalium door riibidium wordt de sporen-

vorming tegengegaan met hiermee verbonden vermeerdering van het

schimmelgewicht ; overigens blijft de kringloop van de koolstof [d. i.

de grootte en de verandering van het plastisch aequivalent, het ade-

mingsaequivalent in verband met den tijd), onveranderd.

Ten slotte mijn hartelijken dank aan Prof. Dr. M. W. Beuerinck

en Prof. Dr. J. Böeseken voor den mij bij dit onderzoek \erleenden steun.

Delft, October 1912. Lahoratoricn voor Org. Chemie en

Mlkrohiologie der TecJin. Hoogeschool.

Meteorologie. — De Heer van der Stok biedt eene mededeeling

aan : „Over de interdlurne vermiderimj der Liirhtfemperatuur."

1. Onder de interdiuriie verandering eener meteorologische groot-

heid wordt verstaan de variatie van den eenen dag op den volgenden

;

zij is. als maat voor de veranderlijkheid van het klimaat en de

wisselende invloedeji waaraan levende Avezens zijn blootgesteld, als

een belangrijke klimatologische factor te beschouwen, die echter,

wegens de talrijkheid der daarvoor noodige gegevens en de bewerkelijk-

heid van de rekeningen, nog betrekkelijk zelden aan een nader

onderzoek is onderworj)en. De 25-jarige reeks \an waarnemingen

dei" hiclitteraperatunr, verricht aan boord van het lichtschip Terschel-

lingerbank van 1884 tot 1908, levert een voor dit onderzoek zeer

geschikt materiaal. Welk waarnemingsuur men hiervoor kiest is een

zaak van ondergeschikt belang: de observatie op den middag scheen

echter de meest verkieslijke omdat op dat uur de waarnemingen in

den regel het volledigst zijn.

2, In tabel I zijn de frequenties der verschillende variaties samen-

gesteld ; de negatieve (val van temp.) gescheiden van de positieve

(stijging), terwijl de nul-variatie afzonderlijk is gehouden.

In het algemeen wisselt de variatie tusschen -|- en — tien graden

C'elsins als maximum, en ten oi)zichte van het aangenomen nulpunt

zijn, genomen over het geheele jaar, de positieve vai-iaties eenigszins

in de meerderheid.

Dit was Ie verwachten omdat de tempei-atuur \an af het begin

van .lanuari waaromtrent het (trouwens moeilijk te bepalen minimum

valt, stijgt tot half Augustus, daar de hoogste gemiddelde temperatuur

op zee, onder den in\loed van de temperatuur van het zeewater,
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TABEL I. Frequenties van de interdiurne verandering der Luchttemperatuur;

Terscheliingerbank, 1884—1908; middag lot middag.
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aanmerkelijk later iiixall dan o\} liet laml. De periode \an stijging

is diH langer dan die der daling en de intensiteit van de eerste

derhalve geringer dan van de laatste.

Uit de onder tabel I gegeven sommen blijkt terstond dal van September

tot en niet December de negatieve vai'iaties de overhand hebben.

Berekent men de gemiddelde waarden der interdinrne variatie voor

de verschillende maanden (moment der eerste orde) dan vindt men

de grootheden .1/, der label II. Hiernit blijkt dat de sterkste rijzing

in jMei, de sterkste daling in October plaats heeft. Berekent men de

gemiddelde waarden zonder rekening te honden met het teeken, dan

vindt men de gemiddelde veranderlijkheid van de temperatnnr, die als

klimatologische factor kenmerkend is voor een klimaat (kolom =fc 3fi).

De veranderlijkheid i> het kleinst in de maanden A})ril en Sep-

tember, het grootste in .lannari, terwijl een tweede niaxininm in de

maand .Tnni te voorschijn treedt.

TABEL II. Momenten der frequenties.
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zoüdaiiig «gekozen dal liel moiiiei)( der eerste urde nul wunlt. De/A-

aldus gecoiTigeerde moiueuten vindt men in Tabel II onder de hoofden
J/,, jy, en J/,. Uit de getallen der J/, kolom kan terstond de
bestendigheidsfaetor h worden afgeleid, waarvan de reeipro(|ne waarde
als een maat kan worden beseiionwd van de verstrooiing der be-

seliouwde srootlieid.

TABEL III. Constanten der frequentiekrommen.
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waaromtrent, voor nadere hijzonderlieden, moge verwezen worden

naar \'roegere mededeelingen ^).

De waardeji Z), leveren een maatstaf \oor de ncheefte der frequentie

krommen; de negatieve teekens in den winter duiden aan dat in

dat jaargetijde — ook na correctie voor geregelde variatie— positieve

veranderingen, d. i. \an kond naar warm, voorkomen die grooter

zijn dan de negatieve, terwijl de negatieve kleiner blijven maar in

grooter getale optreden. In <\q^\\ zomer heeft, blijkens het })Ositieve

teeken, het omgekeerde plaats; dan zijn de sterkste variaties van

warm naar kond.

De verklaring van deze sclieefte is gemakkelijk te geven: bijna

alle \eranderingen van weer en wind worden in ons land veroorzaakt

door, of houden althans verband met de oostwaartsche beweainü"

van min of meer verwijderde centra van de|)ressies.

In vele ge\-allen verloonen de isobaren dan ecu in zuidelijke

richting zich uitstrekkenden V-vorm aan de oostzijde waarvan ZO.

winden heerschen terwijl aan de westzijde NW. wind wordt onder-

vonden. Hoe scherper de V-vorm, des te sneller geschiedt dan, bij

het voorbijtrekken, de veranderijig van windrichting, waarmede in

den winter eene snelle rijzing, in den zomer een sterke daling van

temperatuur gepaard gaat.

De scheefte der fre(pienliekrommen en hare \eraudering van teeken

kan (lus als een xnoi- ons land kenmerkende klimaiologische factor

wonleii beschouwd, evenzeer als de afwijkingshoek tusschen gradiënt

van drukking en w iudi-ichtijig en de verschillende waarden daarvan

\(>( )i- xerscliillendc gi-adiëntrii-hlingen, die eveneens nauw \ erband

houden met de ligging van het beschouwde klimaatsgebied ten

opzichte der depressiebaucn.

De coëtlicient 1)^. gelijk van teekeji in alle maanden, geeft aan

dat, afgezien van de scheefte, de frec{uenties niet geheel en al over-

eenkomen met die welke door de eenvoudige exponentieele foutenwet

worden l)ei)aal(l.

In eene vroegere me<ledeeling ") is uiteengezet, dat zulk een

systematische afwijking noodzakelijk optreedt als de l)eschouwde

frequentiereeks is opgebouwd uit een som van reeksen wier be-

stendigheidsfactor li geleidelijk tussche]i bepaalde grenzen veranderlijk

is, 't geen bij frequentie reeksen van meteorologischen aiird wel

steeds het geval moet zijn.

1) Yersl. W. N. Afd. 26 Oct. 1907 eu 24 April 1908.

2) Vers). W. N. Afd. 30 Scpt. 1905,
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Wiskunde. — De Heer Hk. dk \ kiks biedt eene uiededeeling aaii:

„Over meetkundige plaatsen, stralen- en nulstelsels, a/j/elcid

uit eene laibische en eene bihvadratiscke ruiintekroimne.'^ II.

11. Wij voiulcn iii § 1 'j een ()|»[)L'r\lak ir ;il> lu.pl lier jiiiiiteii

r voor welke de koorde a van /.'' en de beide koorden h \an h*

eomplanair zijn : in liet \ lak van die drie koorden ligt dan een straal

s van den in de vorige § 'j bestudeerden tetraedralen (onij)lex, zoodat

de stralen s, toegevoegd aan de punten P van ii", eene congruentie

vormen die in (Xqw eoniplex l)evat is; deze congruentie wensclien

wij nader te leeren kennen.

Door een ici/kkeurkj punt P der ruimte <jaan (3 conyruentiestralen

,

dus n=z^\ immers alle stralen s door dat punt vormen een kwa-

dratischen kegel, den complexkegel (§ 10), en de aan de ribben van

dezen kegel toegevoegde nulpunten liggen o[) den straal .v van P:

deze snijdt i2" in 6 punten, en de aan deze toege\oegde stralen .>>•

gaan door P. Het getal ,'/ wordt de graad der congruentie genoemd.

Uitzonderingen vindt men slechts voor de punten van Je*, en in

de 4 kegeItopi)en. Ligt I* op l:\ dan is de bijbelioorende lijn .•>• de

raaklijn in P. deze behoort nn zelf tot den complexkegel van P, want

zij ontstaat als snijlijn van de beide i)Oolvlakken van P zelf ten

opzichte van «/»,, <P^, welke vlakken met de raakvlakken aan de

beide kwadratische op|)er\lakken samenvallen. De raaklijn s aan k*

is nu echter tevens raaklijn aan i2^ en bevat dus, behalve het raak

punt, nog slechts 4 punten van ^2" : behalve de raaklijn gaan dus

slechts 4 stralen \an de congruentie door P, waaruit volgt dat de

raaklijn zelve dultbel telt.

De 4 kegeltO|^pcn gedragen zich geheel anders. Aan 1\ bijv. zijn

als stralen .v alle rechten \an het vlak T.^7\1\=zt^ toegevoegd,

welk vlak 52" sinjdt \oIgens eene vlakke kromme /' van den 6«»

graad, die j'\/J\/J\ als enkelvoudige, de snijpunten met Z' daaren-

tegen als ilubbelpunten bevat : aan ieder punt van deze kromme is

een straal s door 7\ toegevoegd, zoodat door 7\ oneindig vele con-

gruentiestralen gaan, die een kegel vormen. Deze kegel laat zich als

volgl nader bepalen. Aangezien \an eene willekeurige rechte .y, in t^

de beide toegevoegde rechten door 'J\ gaan, vormen de stralen .s-,

toegevoegd aan de punten van dien sti-aal s^, een kwadratischen

kegel: nu snijdt s^ de kromme /" in 6 punten, dus moet de kwa-

dratische kegel den gezochten in G ribben snijden.

Beschouwen wij het snijpunt \au ,s', met de ribbe T^T^ van het

'
'rZi^n^slag van ^8 Sept. li)12, [). SOU.

2) 1. c. p. 324.



\iervlak. üe beide poolvlakkeii van dit punt f^aan nu niet slechts

door 7\, docii ook door 7'.,, omdat liel {)unt zelf nu niet slechts in

Tj, doch ook in t.^=: 7\T,7\ ligt; de kwadratische kegel bevat dus

de ribbe 7\T.^, en natuurlijk om dezelfde reden 7\7'. en 7\7\.

Deze zelfde ribben iiguen ook op don gezochten kegel, en wel als

viervoudige, wat gemakkelijk blijkt indien wij bijv. de lijn 7\7\

beschouwen. Deze snijdt k" in 7\,7\, en nog 4 andere punten: aan

7^3 zijn alle lijnen \an t, toegevoegd, en dus ook in het bijzonder

alle lijnen van t, door 7\, zoodat dit vlak (en om dezelfde reden

de beide andere tetraedervlakken door 2\) zich van den kegel af-

splitst : voor elk van de 4 overige snijpunten echter is de toegevoegde

straal x !)epaald, en i<lentiseli met 7\7'._,, zoodat deze lijn voor den

ffezochten kegel inderdaad eene \ iervoudisie ribbe is.

De kwadratische en de gezochte kegel hel)ben dus gemeen:

1". de drie viervoudige ribben van laatstgenoemde, 2". de 6 stralen

.y, toegevoegd aaji de snijpunten van ^^ met /,'', dus in het geheel

S y^ 4^ -{- Q =: IS ribben ; de gezochte kegel is dus van den graad 9.

]\Iei'ken we te]i slotte nog op dat de gezochte kegel ook 3 dubbel-

i'ibben l)ezit, gevormd door de stralen s die toegevoegd zijn aan de

3 op k^ gelegen dubbelpunten van k", dan kunnen we onze uit-

komsten als volgt samenvatten : Voor de comiruenüe der stralen s

die toegevoec/d zijn aan de punten van ii", zijn de 4 keyeltoppen -sin-

(jidiere punten, doordien door deze jmnten niet 6, zooals in liet alye-

rneene geval, doch oo^ rongruentiestraïen gaan ; deze vormen aan elk

van die 4 punten in de eerste plaats 3 waaiers, gelegen in de 3

tetraedervlakken door dat punt, en in de tweede plaats een kegel van

den graad 9, met 3 didjhelribben en 3 viervoudige ribben, de laatste

samenvallend met de 3 tetraederribben door dat punt.

De kegel van den 9"" graad moet het tetraedervlak t^ = 7\1\1\
in 9 i-ibben snijden; 4 daarvan liggen \ereenigd in 7\1\, 4 andere

in 7\1\, zoodat er nog slechts ééne overblijft; deze is op te vatten

als de nadere, aan het punt 1\ toegevoegde, lijn s, en zal van stand

veranderen indien k^ van gedaante verandert en dus in andere

richting door 2\ gaat.

De volledige dubbelkj-onime \ an het raaklijnenoppervlak van ,("*

bestaat uit 4 vlakke krommen van den 4'-" graad, gelegen in de 4

tetraedervlakken, en met telkens 3 hoekpunten van dat viervlak tot

dubbeli)unteu ; beschouwen we nu in het bijzonder de in Tj gelegen

dubbelkromme. Door een punt P van deze gaan twee raaklijnen

van X', die de beide koorden h door dat punt voorstellen ; de ver-

bindingslijn der beide raakpunten gaat door 7\, en is eene ribbe

van den dubbelprojecteerenden kegel die dit j)unt tot top heeft, en



uit <li( alles volgt gemakkelijk dat die kegeliilthc de aan liet |tiiiit

1* der <lulil)elkromine toegevoegde lijn >• is. De dMlthelknmmie siiijdl

nu /' in 2A punten, waarvan er eeiiter H twee aan Iwee met

T.^.l\,l\ sanieu\alleii: de lijnen v, toegevoegd aan de ls oserblij-

vende, zijn de snijlijueii van den kegel van den !>''" graad met «len

dubbelprojecteerenden kegel aan den top 'I\.

Het raaklijuenopperx lak \an /' is \an di'u S-"'^'" graad, lievat de

4 zooexen genoemde vlakke krommen van den 4'^^" graad als didtUel-

krommen, en de 4 kegeltoppen als viervou<lige punten; het snijdt

ii" \olgens eene kromme van den graad 48, die de kegeltoppen tot

viervoudige, de 24 snijpunten met P, en de 4 maal 18 snijpunten

op de 4 dubhelkrommen, tot dul)belj>ujiien heeft. Voor een wille-

keurig punt dezer kromme zijn eene koorde // van k^ en 2 koorden

h van /"• complanair; ééne van deze twee koorden /; is echter eene

raaklijn van k\ Voor een van de 24 dubbelpunten op Je' geldt het-

zelfde, zooals gemakkelijk is in te zien : i-oor elk van de 4 X ^8

overige (kibbelpunten daarentegen is eene koorde a van k' complanair

met 2 raak lijn en van k*

.

12. Wij vragen nu naar het tweede karakteristieke getal, de klas.se r

der congruentie, gevormd door de stralen s die toegevoegd zijn aan de

punten van i2", dus naar het aantal congruentiestralen in een willekeurig

vlak. De meetkundige plaats van de nulpunten van alle stralen v,

gelegen in een willekeurig vlak n, is volgens § 10 eene knbische

ruimtekromme door de 4 kegeltoppen; deze snijdt i2' in 18 punten,

maar tot deze behooren de vier kegeltoppen. Aan elk van de 14

overige is één straal s toegevoegd, die in het aangenomen vlak ligt;

aan een kegeltop daarentegen zijn alle stralen van het tegenover-

liggende tetraederzijvlak toegevoegd, en dus ook de snijlijn van dat

zijvlak met c, zoodat men, zoo men wil, kan zeggen dat in ieder

vlak 18 congruentiestralen liggen, waaronder dan echter steeds de

snijlijnen met de vier tetraedervlakken voorkomen. Wij willen dus

liever zeggen dat in een irillekturig vlak ï-i congruentie.stralen liggen,

en dat zich van de vollt^diye congruentie de 4 stralenvelden^ gelegen

in de vier fetraedervhtkkt-n, atsplitsen.

In § 8 vonden wij dat de dubl>ele raakvlakken van het in §7

bestudeerde opper\ lak i2,, \ au de 18''^' klasse een ontwikkelbaar

oppervlak L„ van de klasse 9 omhullen ; zij zijn niets anders dan

de nulvlakken van de [)unten van /i'. De lijnen s die zij bevatten,

behooren dus tot de congruentie die wij bezig zijn te onderzoeken, en

deze stralen tellen in de congruentie dubbel, omdat k' voor 52* eene

dubbelkromme is ; zoeken wij de m. pi. dezer dubbelstralen.
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Doorloopt een punt P de kromme /', clan omhullen zijn beide

poolvlakken .Tj, .t, ten opzichte van <I\, 0.^ elk de reciproke figuur

eener kubische kromme, d. i. een ontwikkelbaar oppervlak van de

3*^^ klasse, en de raakvlakken dezer beide developpabelen worden

door de punten P één aan één aan elkaar toegevoegd: immers een

raakvlak ci-^ van de eerste developpabele heeft slechts één pool P, en

deze weer slechts één pool \ lak rr., ten opzichte van 0^. De lijnen s

nu zijn de snijlijnen van de toegevoegde raakvlakken der beide

developpabelen; zij vormen een regelvlak, welks graad (5 blijkt te

zijn. Denken we id. eene rechte /; door een punt /'' \an deze gaan

3 raakvlakken rr^ der eerste developpabele, en aan deze zijn 3

vlakken .t. toegevoegd ; snijden deze de lijn / in 3 punten Q, dan

zijn aan één punt P 3 punten (l toegevoegd, doch natuurlijk ook

omgekeerd ; door elk van de (^ coïncidenties gaat ééne lijn s, de

lijn / snijdt dus het gezochte oppervlak in 6 punten.

Voor elk van de drie snijpunten van /' met een van de 4 tetra-

ederzijvlakken gaat de bijbehoorende lijn .v door het tegenoverliggende

hoekpunt ; de 4 kegeltoppen zijn dus drievoudige piuiten van het

oppervlak. Bovendien bezit het oppervlak eene dubbelkromme, die

door elke beschrijvende in Q — 2 r= 4 j)unten gesneden wordt, en

die van den graad 10 blijkt te zijn: de 4 kegeltoppen zijn, als

snijpunten van 3 beschrijxenden \an het oppervlak, ook drievoudige

|)unten der dubl)elkromme.

Het graadgetal der dubbelkromme bepalen wij weer, evenals in

§9, met behulp van Schubert's formule:

2 , f ,i= f rt -L 2 . fa,

doordien wij weer iedei-e beschrijvende van het i-egelvlak, als straal

ƒ/, aan alle andere, als stralen Ji, toevoegen. Het symbool f//, het

aantal samenvallende paren waarbij y eene willekeurige rechte snijdt,

is 6, nl. gelijk aan den graad van het oppervlak; de vraag is dus

hoe groot bö is, het aantal paren r/A, w^aarvan de bestanddeelen

oneindig dicht bij elkaar liggen, en elkaar snijden ; blijkbaar zijn dit

de torsaallijnen .van het oppervlak. Wij gaan aantoonen dat hun

aantal 8 bedraagt.

De stralen s, toegevoegd aan de punten eener rechte /, doorloopen

eene regelschaar door de vier kegeltoppen (§ 4), en kruisen elkaar

dus alle, ook dan wanneer zij oneindig dicht bij elkaar liggen;

snijden kunnen zij elkaar slechts dan indien de lijn /zelve een straal ^^

is (§ 10) ; dan echter snijden zij elkaar alle, en wel in hetzelfde punt,

nl. het nulpunt van .v. Zullen dus twee stralen .v, toegevoegd aan

twee punten van /.% elkaar snijden, dan moet hunne verbindingslijn

een straal s zijn ; en zullen die stralen dan bovendien nog oneindig dicht



bij elkaar liggen, dan moet de verbindingslijn (U-r punlon eene raaklijn

van ^•' zijn ; de vraag is dus eenvoudig deze, hoevele raaklijnen van

k^ stralen van den tetraedralen eoniplex zijn. Kn hebben, volgens

een van de theorema's van Halphen '), een complex van den graad

p en een regeh lak van den graad ?i pn stralen gemeen ; de tetraedrale

complex is kwadratisch, het raaklijnenoppervlak van /' van den

graad 4, en dus het aanlal gemeenschappelijke stralen 8; dus ook

fö=8. Hieruit volgt 2 . f^ = 8
-f- 2 X <> = 20, f,^= 10. Nu stelt

fi? de klasse van eene vlakke doorsnede \an ons regelvlak van den
gdcn o-vaad voor; door toepassing van de eerste PrxcKRR'sche formule

voor vlakke krommen (§ 9) vindt men dns fi=JO, een getal dat

weer te controleeren is met behulp van :

rtp -f fr/ -|- fji= gh (^ 9) ; nl.

öp + 6 + 10=36
öp = 20.

en dit is het dubbel van den graad der dubbelkromme, zooals wij

in § 9 betoogden. Samenvattend hebben wij dus: De duhhcUtralen

onzer congruentie rorjuen een iiiei ontn-lklelbaar regeh- leik van den
Qfieii ip-fiad met 8 torsanlUjnen, en dii.s ook 8 Idempimten, gelegen op

eene dubbelJcroniDie van den graad 10, die door iedere beschrijvende

in 4 punten gesneden wordt, en die de toppen van de 4 dubbel-

projecteerende kegels van k^ tot drievoudige jmnten heeft y het opper-

vlak is dus ratiomtal.

§ J3. Wij Nragen in deze § naar het regelvlak der stralen .v van

onze congruentie die op eene willekeurige rechte /, en in het bijzonder

op een straal s, rusten. Alle stralen s die / snijden, vormen eene

congruentie (2,2) ; immers de kwadratische complexkegel aan een

willekeurig pnnt der ruimte snijdt / in 2 punten, zoodat door dat

punt 2 stralen der congruentie gaan; en een willekeurig vlak bevat

van den complexkegel aan het snijpunt met / eveneens 2 stralen,

zoodat ook in een willekeurig vlak 2 stralen der congruentie liggen.

Eene uitzondering vormen de punten op /, die toppen zijn van

kwadratische kegels van congruentiestralen, en de vlakken door /,

die oneindig vele congruentiestralen bevatten, die blijkbaar eene

kegelsnede aanraken, omdat er door ieder punt \an het vlak 2 gaan.

Onder deze vlakken zijn er 4, die zich nog weer van de andere

onderscheiden doordien de kegelsnede, die zij dragen, ontaardt in een

puntenpaar, en dualistisch hiertegenover staan 4 punten op / wier

kwadratische kegel ontaardt in een vlakkenpaar; de vlakken zijn

die door / en de 4 kegeltoppen, de punten de snijpunten van /

met de vier tetraeder\ lakken. In het vlak /7', bijv. behooren blijkens

1) Sturm, 1. c. p. 44.
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^ JO alle stralen door T toi don (•oin|)li'x, dus mooi de kegel-

snede iii dit vlak ontaarden in 7\ en nog een ander j)nnt : of anders

nitgcdrnkt : van de heide congruenlieslralen door een |)nnl van dit

vlak gaat er één door liet vaste punt 1\, dus moet ook de tweede

door een vast punt gaan. Dit pnnt is een zeker punt \ au de snijlijn

van het vlak H\ niet liet tegenover 7\ liggende zijvlak r^ -. immers

voor een willekeurig punt I* van t, valt de complexkegel niteeji in

den waaier aan P en in Tj, en in een waaier aan I\ gelegen in een

zeker vlak door P en 1\, en omgekeerd valt voor een vlak door

1\, dus bijv. ons vlak /7'j, de oomplexkegel niteen in liet punt

1\ en een tweede pnnt, gelegen op de snijlijn van dat \ lak met Tj

(§ !()). Zoo /ijn dus ook de 4 bijzondere punten op / niets anders

dan de snijpunten met de 4 tetraedervlakken.

Twee congruenties bezitten volgens het theorema van Halphen in

liet algemeen slechts een eindig aantal gemeenschappelijke stralen;

de hierboven besproken congruentie echter en die, afgeleid uit de

punten van ii', bezitten er oneindig vele, dus een regelvlak

;

immers alle complexstralen s die / snijden behooren tot de eerste,

en telkens 6 van deze door een punt van / behooren blijkens § Jl

tot de tweede: de beide congruenties hebben dus een regelvlak

gemeen waarxoor de lijn / eene zesvoudige rechte is. Daar verder

volgens § J2 in ieder x lak 14 stralen liggen van de tweede con-

gruentie die, als stralen s die / snijden, ook tot de eerste behooren

[en dus, zooah irij nu onUlekken, eeue l:fgelsnede omliidlen), is het

gezochte regelvlak een ir"* \ an den Iwintigsten graad, en met eene

dubbelkromme die door ieder vlak door de zesvoudige rechte l

in 4.14.13=1:9] niet op / gelegeji punten gesneden wordt.

Doorloopt een punt /-* de lijn /, dan doorloopt de bijbehoorende

lijn .V eene regelschaar door de 4 kegeltoppen (§ 4j ; en wil men

voor datzelfde punt P (\q\\ complexkegel construeeren, dan moet

men \olgens § JO de lijnen s bepalen, die toegevoegd zijn aan de

punten van de aan 1* toegevoeg<le lijn .v : hieruit volgt dat de regel-

schaar, die gerormd trordt door de lijnen s die toegevoegd zijn aan

de punten 1^ van 1, de ni. pi. der punten P is u-ier toegevoegde stralen

de congruentie der stralen s rormen die l snijden. En hieridt volgt

dus verder dat de l-romrnc /'' van den tiraalfden graad, rolgens

ivelke die ret/el-s-clKnir cii ii" elkaar .snijderi.., de ni. pi. der punten P
i.< irier toegei:oegde redden s het zooeven gevonden oppervlak Xi"" rormen.

ledere beschrijvende s van de regelschaar bevat 6 punten xan 52*,

of dus van /•"
: de toegevoegde lijnen s zijn de 6 beschrijvenden

van ii^", uitgaande van het aan de beschrijvende s der regelschaar

toegevoegde nulpunt op de zesvoudige rechte /. De kromme k^- bevat
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6 dubbelpniiten, nl. de snijpunten van de regelscliaai- mei /C ; de

lijn d van de i-egelschaar door zulk een punt snijdt fJ" in twee

samenvallende punten, waaruit volgt dat er door het aan die lijn .->•

toegevoegde punt F op / feitelijk slechts 5 stralen .v gaan in plaats

van 6; één daarvan echter, nl. die, toegevoegd aan het dul)l»el[)unt

van k^-, is eene beschrijvende van het oppervlak der dubbelstralen

van de congruentie (§ 12), en is dus blijkbaar eene dubbele beschrij-

vende van £i^\ Dus: de 6 snijpunten van I met het oppervhik der

dubbelstralen van de uit Si' afgeleide comjruentie zijn dubbele be.schrtj-

venden van S2-\

De kromme k^'' gaat door de 4 kegeltoppen, en de aan deze toe-

gevoegde lijnen s vullen de tegenover liggende tetraederzijvlakken
;

men kan dus vragen hoe J2^° zich ten opzichte van die zijvlakken

gedraagt. Nu hebben we in § 12 \an de volledige uit fJ" afgeleide

congruentie de vier stralenvelden in de tetraederzijvlakken afgezon-

derd ; vervolgen we dus k^^ door don top T^ bijv. heen, dan is aan

alle punten ter weerszijden van T^ telkens één volkomen l)epaalde,

/ snijdende, straal s toegevoegd ; door deze wordt ook in t^ één

straal ^^ bepaald, zoodat i2^° eenvoudig ééne van hare beschrij venden

in Tj, en dus dit vlak tot gewoon raakvlak heeft. Daarentegen zijn

de kegeltoppen zelve bijzondere punten van £i-\ Or ze kromme k^'

snijdt nl. t^ in 12 op eene kegelsnede, en tevens op de doorsnede

k^ van i2^ met t^ gelegen punten, tot welke de drie kegeltoppen

T^,T^,1\ behooren ; de aan deze toegevoegde stralen d^ liggen volgens

het bovenstaande wel is waar respectievelijk in r„,T^,r^, doch gaan

niet door T^ (moest nl. de straal s, toegevoegd aan T^ bijv., door

T^ gaan, dan moest hij om dezelfde reden ook door T^ en 1\ gaan),

de aan de overige 9 snijpunten toegevoegde stralen echter wel; in

het vlak l\l gaan dus 9 beschrijvenden van 52'" door 1\, het zijn

de snijlijnen van dit vlak met den kegel van den 9^" graad, waarop

volgens § 11 de stralen s liggen die toegevoegd zijn aan de snijpunten

van i2' met t,. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de vlakken door de

overige kegeltoppen en /.

In zulk een \lak ontaardt, zooals we aan het begin dezer § be-

toogden, de kegelsnede die door de 14 beschrij v^enden \an i2'° moet

worden aangeraakt, in een puntenpaar; in elk van deze vier vlakken

gaan dus niet slechts 9 beschrijvenden door een kegeltop, doch gaan

tevens de 5 overige door een ander vast punt, dat in het tegenover-

liggende zijvlak ligt. De kegeltoppen zijn dus voor de dubbelkromme

van i^*" 4.9.8 = 36-voudige, de andere punten \ . 5 Az^lO-voudige

punten. Voegt men aan deze 36 -|- 10 punten de 45 punten toe die

ontstaan door de snijding van de beide groepen van 5 en resp. 9

40
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besclirij venden, gelegen in een \]ak door een kegeltop en /, dan

vindt men de 91 punten van liet begin dezer § terug.

Voegt men aan de figuur, zooals wij die thans bestudeeren, nog

eene willekeurige rechte rn toe, dan behoort ook bij deze eene regel-

scliaar door de 4 kegeltoppen, die de aan / toegevoegde volgens

eene kromme van den 4°" graad door de kegeltoppen snijdt; deze

vierdegraadskromme heeft met 52" 24 punten gemeen, waaronder

weer de kegelfoppen ; zonderen we deze, om reeds meermalen ge-

noemde redenen, af, dan blijven er 20 over; de aan deze toege-

voegde stralen .y rusten zoowel op / als op m, d.w.z. de stralen

die op / rusten ^ormen een oppervlak 12^". Dit ter contnMe.

14. \\\] willen nu trachten den graad van de diibbelkrorame van

ii-" te bepalen, die volgens de voorgaande § gelijk is aan 91, ver-

meerderd met het alsnog onbekende aantal punten waarmede die

kromme op / rust'; dit aantal hangt samen met andere aantallen, die

eveneens berekend moeten worden om het eerste te knnnen vinden,

en hiertoe is eene dieper gaande studie van i^-" noodig, alsmede van

de figuren die met dit oppervlak samenhangen.

Een regeloppervlak bezit in het algemeen een zeker aantal klem-

punten en torsaal lijnen, en die van ii"-" laten zich in 2 soorten ver-

deden, die zich bij de hieronder volgende beschouwingen zeer ver-

schillend gedragen. Tot de eerste soort rekenen wij de torsaallijnen,

wier klempunt op / ligt, doch wier torsaalvlak niet door / gaat, tot

de tweede de dualistisch tegengestelde, dus diegene wier klempunt

niet op / (dus op de te onderzoeken dubbelkromme) ligt, doch wier

torsaalvlak daarvoor wèl door / gaat.

Eene derde soort zou eene combinatie van de beide andere kunnen

zijn, torsaallijnen, wier klempunt op / ligt, en wier torsaalvlak door

/ gaat: wij zullen ecliter aantoonen dat deze op 52-° niet voorkomen.

Wij kunnen eenig inzicht krijgen in het optreden dezer torsaal-

lijnen, indien wij terugkeeren tot de regelschaar en de kromme h^"

der voorgaande §; k^^ bevat de nulpunten van alle beschrijvenden s

van fi-°, en de regelschaar is de m. pi. van alle stralen s, die toe-

gevoegd zijn aan de punten P van /. Bovendien liggen in eeji vlak

door / J4 beschrijvenden van 52-", en de nulpunten van deze liggen

op eene kubische kromme door de 4 kegeltoppen. Denken wij nu

eens de beschrijvenden der i-egelschaar en de ki'omme k^-. Eene be-

schrijvende .s- der regelschaar snijdt 52" in 6 punten, en deze liggen

op k^"^-, want k^"^ is de doorsnede van 52^ met de regelschaar; de

aan deze 6 punten toegevoegde stralen ó' zijn de beschrijvenden van

52-° die door eenzelfde punt P \'an / gaan, nl. het nulpunt van .?/-,
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Indien nu echter .y,. niet k'^- eens twee samenvallende punten gemeen

heeft dan ziill&n ook 2 van de 6 beschrijvenden iloor 7^ samenvallen,

en dit kan op 2 manieren gebeuren. De kromme /;" nl. heeft 6

dubbelpunten (nl. op k^), en door elk van deze gaat eene lijn .sv,

die met l•^^ behalve het dnbbelpunt, nog slechts 4 punten gemeen

heeft : van de 6 beschrij venden van fi" door het nulpunt P \an

Sr vallen er dus 2 samen, en wel in eene dubbele beschrijvende van

i2", wier aantal, zooals wij Aveten (§ 13), G bedraagt. Deze dubbel-

rechten zijn op te vatten als ,,volle coïncidenties" in den zin van

ScHUBERT, d.w.z. Samenvallende rechten wier snijpunt zoowel als wier

verbindingsvlak onbepaald is; zij voldoen dus aan de definitie, die

wij hierboven gege\'en hebben \an torsaallijnen van de eerste soort.

In de tweede plaats kan nu echter eene s,. de kromme k^' aan-

raken ; in dit geval vormen de beide aan het raakpunt toegevoegde

stralen .y eene ,,enkelvoudige coïncidentie", d. w. z. twee samenvallende

stralen wier snijpunt en wier \'erbindings\lak beide bepaald blijven

;

liet snijpunt ligt op /, het Aerbindingsvlak gaat echter in het algemeen

niet door /, want hiervoor zou noodig zijn dat in het punt waar

.sv de kromme k^^ aanraakt, tevens eene van de kubische krommen

door de kegeitoppen die kromme aanraakte, wat in het algemeen

natuurlijk niet het geval zal zijn ; wij vinden dus torsaallijnen van-

de l***^ soort. Indien er echter werkelijk torsaallijnen van de 3^^ soort

bestonden, dan moesten er onder de raakpunten van de stralen s,- met

k^^ inderdaad ook enkele voorkomen w^aar tevens eene kubische

kromme k^- aanraakte; deze bijzondere raakpunten zouden dan aan-

leiding geven tot de torsaallijnen van de S*^*^ soort.

Het kan voorkomen dat de aan een vlak ?. door / toegevoegde

kubische kromme met /,'"- tw^ee samenvallende punten gemeen heeft;

in dit geval vallen 2 in eenzelfde \lak ;. gelegen beschrij venden

samen. Nu geschiedt dit in de eerste plaats voor die vlakken ?., wier

toegevoegde kubische kromme door één van de zes dubbelpunten

van k^^ gaat, en zoo vinden wij opnieuw de dubbelrechten van 52-"

;

het geschiedt echter ook indien eene kubische kromme k^' aanraakt,

en dan \iiiden we eene torsaallijn van de 2-^° soort; immers de

beide aan het raakpunt toegevoegde stralen s vallen samen terwijl

hun verbindinisvlak / bepaald blijft. Hun snijpunt ligt in het algemeen

niet op omdat het raakpunt van k^^ met de kubische kromme in

het algemeen niet tevens een raakpunt van k^'- met eene beschrijvende

Sr van de regelschaar is ; \ oor die punten echter waar zulks wel het

geval mocht zijn, zouden wij torsaallijnen van de 3'^'-' soort vinden.

Wij berekenen het volledige aantal punten, waar eene lijn van de

40*
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regelsc'liaar met /^^ twee samenvallende punten geineen heeft, met

behulp van de formule van Schübert:

^ = P ^ q - 9%
die betrekking heeft op een stel van oo^ puntenparen. Nu kunnen wij

inderdaad zulk een stel verkrijgen door op iedere lijn \'an de regel-

schaar elk van de 6 punten van h^', als een punt p opgevat, aan

de 5 andere, die dan q heeten, toe te voegen ; elke zoodanige lijn

draagt dan 30 paren, omdat elk van de 6 punten van k^^ die erop

liggen, achtereenvolgens als punt p aan de 5 andere (die dan q

heeten), kan worden toegevoegd, en het geheele aantal is oc\ Het

getal p in de formule wijst nu het aantal paren aan waarbij liet

punt p in een gegeven vlak ligt; nu snijdt dit vlak ^''Mn 12 punten,

die we alle als punten p kunnen beschouwen ; door elk \an deze

gaat ééne lijn van de regelschaar, die nog 5 andere punten van Jc^^

bevat, die wij q zullen noemen; het is dan duidelijk dat er 60 paren

p q bestaan wier bestanddeel p in een gegeven vlak ligt. Het svmbool

q heeft dezelfde beteekenis als p, doch voor de punten </; aangezien

echter in ons geval ieder punt van h^'^ zoowel een p als een q kan

zijn, is ook het getal q = 60. De letter g eindelijk wijst het aantal

paren aan wier verbindingslijn eene gegeven lijn snijdt ; nu snijdt

die gegeven lijn slechts 2 lijnen van de regelschaar, op elk van welke

30 paren pq liggen; <j is dus = 60, en daarmede vinden we voor e,

het aantal coïncidenties-.

e = 60 4- GO — 60 = 60.

Er zijn dus 60 lijnen der regelschaar die twee samenvallende

punten van k^"" bevatten ; 6 daarvan correspondeeren met de dubbele

beschrijvenden van £2^\ doch een nader onderzoek leert dat deze

dubbel geteld moeten worden; de 48 overige zijn raaklijnen van /(^',

en correspondeeren met torsaallijnen : i^" bevat dus 48 iorsaallijnen

van de eerste soort.

De formule e = p -\- q — <j, of anders geschreven : p -\^ qz:=(j -\- e,

wordt nl. afgeleid door een stelsel van oc^ puntenparen p, r/ te denken

en deze uit eene rechte / te projecteeren. Bevat een vlak ). door /

j) punten p, dan kunnen wij de aan deze toegevoegde punten q door

vlakken met / verbinden, zoodat aan ;. p vlakken zijn toegevoegd

;

bevat omgekeerd een vlak / q punten (j, dan zijn aan dit vlak q

andere toegevoegd, en zoo ontstaat eene verwantschap {p, q) met

p -\- q coïncidenties, die blijkbaar worden opgeleverd door de coïn-

cidenties der puntenparen zelve {8\ en door de puntenparen wier

verbindingslijn / snijdt (g).

1) SCHUBEKT, 1. c. p. 44.
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Passen wij dit nn toe op ons geval. Een vlak ;. snijdt ^-'^ in 12

punten p; aan elk \an deze zijn de 5 punten q toegevoegd die met

p op eene beschrijvende der regelschaar liggen, zoodat aan ;. 1)0

andere vlakken zijn toegevoegd. Een vlak ). echter door een duUltel-

punt D van /•' bevat van /,'*, behalve D, nog slechts 10 punten,

die aanleiding geven tot 50 vlakken; de 20 overige moeten dus

worden opgeleverd door D zelf. Nu snijdt de beschrijvende van de

regelschaar door D ii\ behalve in D, nog slechts in 4 [tunten ; de

vlakken door deze eii / tellen in de verwantschap dubbel, omdat IJ

zelf in het vlak ID dubbel telt, maar dit geeft dan toch slechts 4

dubbel tellende, of 8 enkelvoudige vlakken ; de 2 ontbrekende moeten

dus met het vlak ID samenvallen, d.w.z. ID is een dubbel tellend

dubbelvlak (en tevens een viervoudig ,,vertakkingsvlak"). Q. E. D.

In ^17 zullen wij nog eene bevestiging van de hier gegeven be-

schouwingen vinden.

15. Ten einde het eventueele bestaan der torsaallijnen van de

3'^ soort te kunnen aantoonen, moeten wij nog een nieuw hulpop-

pervlak in onze beschouwing opnemen, dat wij afleiden uit den

tetraedralen complex. Alle complexstralen gelegen in eenzelfde vlak,

omhullen eene kegelsnede, die ook de vier tetraedervlakken aanraakt,

en inderdaad hebben wij er in § 13 reeds de aandacht op gevestigd

dat de 14 beschrij venden van i2-'', gelegen in een vlak /. door /, de

raaklijnen eener kegelsnede zijn ; het hulpoppervlak dat wij moeten

invoeren om de torsaallijnen \an de 3" soort te \inden, is de meet-

kundige plaats dezer kegelsneden, de m. pi. dus van de complex-

kegelsneden, gelegen in de vlakken ). door /. In ieder vlak A ligt

er één, en door ieder punt van /. gaan er twee, zooab gemakkelijk

te bewijzen is. Immers denken we een willekeurig vlak /., en een

willekeurig punt P op /, dan snijdt a den complexkegel van P in

twee stralen s, en deze zijn de raaklijnen uit P aan de in / ge-

legen P; zal dus L- zelve door P gaan, dan moeten de beide raak-

lijnen uit 7-* samenvallen, en dit geschiedt in de beide raakvlakken

door / aan den coraplexkegel. De gezochte m. pi. is du.-^ een opptr-

vlak ^2" met dubhelrechte I.

Bezit een oppervlak eene dubbelrechte, dan is het een gewoon

verschijnsel dar slechts een gedeelte van deze ,,werkzaam", de rest

parasitisch is; op ons geval toegepast dus, dat door zekere punten

van / twee reëele kegelsneden gaan, door andere twee toegevoegd

imaginaire, en door de grenspunten tusschen beide groepen twee

samenvallende; bij het oppervlak dat wij hier vóór ons hebben zijn

die grenspunten de snijpunten van / met de vier tetraedervlakken.
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Denken wij nl. liet snijpunt S^ van / met t^. De complexkegel van

;Si ontaardt in twee platte vlakken, nl. r^ en een vlak door S^ en

T^, en dat Tj volgens eene lijn s^ door S^ snijdt; .s\ is daarbij niets

anders dan de beschrijvende die i^-" met t^ gemeen heeft. Nu vallen

de raakvlakken door / aan dezen ontaarden kegel samen in het

\lak /.>!, dat eene complexkegelsnede draagt die t, in S^ aanraakt

(met raaklijn s^) ; deze kegelsnede is de eenige die door ,S\ gaat.

Van groot belang voor ons opper\'lak i2^ zijn verder de vlakken

door / en de vier kegeltoppen. Wij weten bijv. dat \an de J4 be-

schrij venden van ^''^ in het vlak rj\ 9 door T^, en de 5 andere

door een in t^ gelegen pnnt 7\* gaan, en inderdaad ontaardt de

complexkegelsnede in dit vlak in het puntenpaar T^, T-^^, hetgeen \oor

het opperx'lak i2^ wil zeggen dat dit door het vlak IT^ gesneden

wordt (behalve in de dubbelrechte / natunrlijk), volgens de rechte

7^7^*, dubbel geteld, terwijl de raaklijnen aan deze in eene dnbbel-

rechte ontaarde kegelsnede, dus de complexstralen in dit vlak, slechts

door 7*1 en 7\'' kunnen gaan; de 4 vlakken ITi (/ = 1, . . . . , 4)

raken dus i2^ volgens de 4 redden T^^ 7",* (/ = 1, . . . . , 4), en de

8 punten Ti, 7)'^{i = i, . . . . , 4) zijn dubbelpunten van ii\

Het dubbelpunt 7^* ligt in Tj, en is gekarakteriseerd door de eigen-

schap dat zijn complexkegel ontaardt in het vkdv Tj en in het vlak

T'j*/, zoodat iedere straal door 7\* die / snijdt, een complexstraal

is. Denken wij nu eens het vlak door T^*, 7V*, 7*3* bijv. ; dit snijdt

/ in een zeker punt L, en \'olgens het voorgaande zijn nu de lijnen

IjT^., LT^-^ LT^^ complexstralen. Maar indien 3 in één vlak gelegen

complexstralen door eenzelfde punt gaan, dan moet de complexkromme

in dat vlak ontaarden in een puntenpaar, en dit geschiedt slechts

-voor de vlakken door de 4 kegeltoppen ; het vlak 7",* T,"' T^--' gaat

dus door een kegeltop, in onze notatie J\. En hiermede is de volgende

eigenschap bevrezen : de 8 dubbelpunten van i2^ laten zich verdeelen

in twee groepen van 4, J\, . . . . , T^ en 7\*, . . . . , T/\ en de heide

viervlakken die deze punten tot toppen hebben, zijn gelijktijdig om en

in elkaar beschreven.

Het oppervlak i2' is een van diegene, die reeds door Plücker

ontmoet en beschreven zijn in zijne „iS'eue Geometrie des Rau mes. ..
."

Abschnitt I, § 6, p. 193 etc, bij gelegenheid zijner algemeene onder-

zoekingen over kwadratische complexen.

Wij gaan nu de oppervlakken ^i* en i^-" met elkaar snijden. De
doorsnede, die \an den graad 80 moet zijn, bestaat in de eerste

plaats uit de lijn /, die 12-maal in rekening moet worden gebracht,

omdat / voor 12^ eene dubbelrechte, en voor ii"" eene zesvoudige

rechte is; de restdoorsnijding is dus eene kromme van den graad
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80—12 = 68. Nu liggen in ccn vlak P. door / 14 hcscii rij venden

van fi"-", en deze vaken eene kegelsnedc aan die op £2* ligt ; de

i-estdoorsnijdir.g is dus eene kromme die niet een vlak / door /

14 iinuten gemeen heeft. Nu moet men eeliler in liel oog honden

dat de beide o|)pervIakken elkaar in ieder gewoon pimt, dat /ij

buiteji /met elkaar gemeen hebben, aanraken; de resldeorsnijding

moet dns eene kromme zijn die tweemaal in rekening gebracht moet

worden, waaruit volgt chit haar graad 34 moet bedragen; en aan-

gezien zij buiten / met een vlak A slechts 14 punten gemeen heeft,

moet zij met / zelve 20 punten gemeen hebben. Zij gaat \erder

9-maal door elk van de 4 punten 1) (/ = 1, . . . . , 4j, en 5-maal <loor

elk van de 4 punten 7',* (/ =: 1, • , 4), omdat deze punten resp.

9 en o-voudige punten van fi"" (§ 13), en dnbbelpnnten van fi^

zijn; de dubbel getelde kromme heeft dan 18- en resp. 10-vondige

pnnten, zooals het behoort.

Hoe komt nu een snijpunt van de zooeven gevonden kromme met

/ voor den dag? Een willeken rig punt der kromme ontsraat

doordien in het vlak /. door dat punt en / eene beschrijvende van
^2^" en eene kegelsnede van 52^ elkaar aanraken, een punt oj) /

ontstaat dus doordien in zeker vlak ?. door / eene beschrijvende

van £2-'^ en eene kegelsnede van 12* elkaar juist op / aanraken;

door het raakpunt gaan dan echter tw^ee samenvallende raaklijnen

der kegelsnede, dus twee samenvallende complexstralen, of, beter

uitgedrukt, terwijl in een willekeurig \ lak /. door elk van de 14 punten

van / die te\ens op beschrijvenden van 52-" liggen, twee complex-

stralen gaan waarvan de eene wel, de andere niet tot JÏ2" behoort,

valt in het onderhavige gexal de laatste straal met den eersten

samen, zoodat het den schijn zou kunnen hebben alsof hier nu eene

torsaallijn van de 3^^-^ soort ontstond : maar dan zou aangetoond

moeten kunnen worden dat in het vlak door / en zulk eene lijn

nog slechts 12 andei-e beschrijvenden van 12-" lagen, of dat bij het

naderen tot zulk een vlak twee beschrijvenden tot elkaar naderden,

waar geen enkele grond voor te vinden is; wij besluiten dus dat

£2^'° geen torsaallijnen van de 3'^'^ soort bezit, en zullen deze gevolg-

trekking in het vervolg op verschillende oogenblikken gerechtvaardigd

vinden.

16. In een vlak A door / liggen 14 beschrijvenden van 12-"
; door

elk van de punten L, waarin deze beschrijvenden / snijden, gaan

nog 5 andere beschrijvenden, die in het algemeen met / 70 verschil-

lende vlakken bepalen ; deze willen wij aan X toevoegen. Op deze

wijze worden de vlakken door / gerangschikt in eene symmetrische
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verwantseliap van den sraad 70; wij willen de 140 dubbelvlakken

ö dezer verwantschap aan een nader onderzoek onderwerpen. Zulk

een vlak ontstaat blijkbaar dan, indien voor zeker punt L van /

twee der 6 beschrijvenden .s- door dat punt met / in eenzelfde vlak

liggen ; het punt L is dan blijkbaar tevens een op / gelegen punt

van de dubbelkromnie van £2-\ want deze dubbelkromme is de

m.pl. der snijpunten van alle in een vlak / door / gelegen be-

schrijvenden. Wij zullen nu echter aantoonen dat ieder zoodanig vlak

feitelijk twee samenvallende dubbelvlakken voorstelt. Denken wij te

dien einde een vlak /., waarin twee beschrijvenden .Vj, s^ gelegen zijn die

/ in twee dicht bij elkaar gelegen punten L^, L., snijden. Door elk

van deze laatste gaan 5 niet in l gelegen beschrijvenden, en wel

Z(')ó, dat ééne van de beschrijvenden door L^ in de nabijheid ligt

van ^-2, en omgekeerd, terwijl de overblijvenden twee aan twee in

el kaars nabijheid liggen. Laten wij nu X geleidelijk in d

overgaan, dan valt die eene beschrijvende door L^ samen met s^,

en omgekeerd, terwijl de overige twee aan twee samenvallen in

4 dubbelvlakken van de 2^'^ soort ^), waaraan ö als ,,vertakkings-

vlak" ^) beantwoordt; bedenken we dus dat in ö, behalve s^ en s„,

nog slechts 12 andere beschrijvenden van Si"" liggen, dan zijn

aan ö toegevoegd 12X^~l~2X'i = 68 niet met d samen\allende

vlakken. De twee ontbrekende vallen dus wèl met ö samen, zoo-

dat ö feitelijk een dubbel dubbelvlak is.

Het is onmiddellijk in te zien dat de hier gegeven redeneering

eveneens woordelijk van toepassing is op de 6 dubbele beschrijvenden,

maar niet op de torsaaUijnen van de l« soort, en nog \eel minder

op die van de 2*-'. Het vlak a door eene torsaallijn van de 1*^ soort

is wel is waar een dubbelvlak ö, maar slechts eeji enkelvoudig, want

behalve die torsaallijn liggen nu in ö nog 13 andere beschrijvenden

Vcin i2^" (omdat nl. het torsaaivlak niet door / gaat), en door het

klempunt gaan 4 niet in é gelegen beschrijvenden ; aan ö zijn dus

nu 13 X 5 -j- 4 =: 69 vlakken toegevoegd, zoodat er slechts één met

d samenvalt. En wat de torsaaUijnen van de 2« soort aangaat, deze

geven in het geheel geen aanleiding tot dubbelvlakken, maar slechts

tot vertakkingsvlakken. Denken we nl. weer, evenals hierboven, een

vlak /., waarin 2 beschrijvenden 6-,,.s^3, die bijna samenvallen, doch

zoo, dat hun snijpunt op eindigen afstand van / ligt. Door L^ en L._,

gaan weer telkens 5 beschrijvenden die niet in A liggen, doch die

nu ook niet in de nabijheid van s^ of s^ liggen, en wanneer / in

het vlak door / en de torsaallijn van de 2 soort overgaat, dan vallen

J) Em. Weyk, ,Beitrage zur Curvenlehre", pp. 9, 10.
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die 10 besehrijvenden twee aan twee samen : het torsaalvlak wordt

dus nn een vijtVoiuiig vertakkiiigsvlak, maar geen duhhelvlak.

Trekken wij nu uit deze beschouwingen liet facit. Indien wij aan-

nemen dat de dubbelkromme van ^2^"
.i- punten met / gemeen heeft,

dan bevat onze verwantschap -v -\- 6 (nl. van wege de dubbele beschrij-

venden) d-ibbel lellende, en 4«S (nl. \ an wege de torsaallijnen van de

1^ soort, zie § 14; eidcehoudige dubbelvlakken, zoodat d-? vergelijking

bestaat

:

2(.,,. -f 6j + 48 = 140

waaruit wij vinden : .v = 40.

De dubbelkromme van i*-° rust dus in 40 [>unten op I, e:i w der-

halve van den graad 40-]-91=:131.

Eene vlakke doorsnede van 52''" bevat echter niet slechts 131

dubbelpunten, maar 131 -[- 6 -j- 15 =i 152, nl. 6 op de dubbele

beschrijvenden, en een zesvoudig punt op /; zij is dus van de klasse

20 X ly — 2 X 152 = 76, zoodat, als wij opnieuw de formule

E ö z=z2 . b ^j — 2 . 8 g

toepassen, voor e^ het getal 76 gesubstitueerd moet worden ; en aan-

gezien e(/ = 20 is, omdat de rechte van de ^oorwaarde (/
52'" in

20 punten snijdt, wordt

f ö = 2 . 7(3 — 2 . 20 = 112.

Dit aantal omvat alle lijnenparen van het oppervlak wier bestand-

deelen oneindig dicht bij elkaar liggen en elkaar snijden dus de 6

dubbele beschrijvenden, de 48 torsaallijnen van de eerste soort, en

het nog onbekende aantal torsaallijnen van de 2 e soort; J^*" bevat

dus 58 torsaallijnen van de 2'-' soort.

Voor eene congruentie is, behalve het aantal stralen door een punt

(in ons geval 6) en in een vlak (in ons geval 14), ook nog karak-

teristiek het aantal stralenpai-en, die met eene willekeurig gegeven

rechte tot een waaier behooren, de zoogenaamde rang ; A'olgens het

voorgaande is dit aantal niets anders dan ons getal d; dus 40 ; de

idt i2° afgeleide congruentie is dus eene (6, 14, 40).

De hierboven gevonden uitkomsten laten zich controleeren, door

de 4 X 131 = 524 snijpunten op te sporen van het oppervlak i2^ met

de dubbelkromme van i2"'". Het grootste aantal dezer punten vinden

we vereenigd in de punten Ti en 7',*, de acht dubbelpunten van i2*.

Een punt Ti is een 36-voudig punt der dubbelkromme {<^ 13), en

telt dus voor 72 snijpunten ; een punt 7^* is een 10-voudig punt

der kromme, en telt dus voor 20 snijpunten, tezamen 4 X 92 =r 368.

In de 40 punten waar de dubbelkromme op / rust ontmoet de

kromme de dubbelrechte van i2^ ; dit geeft dus 80 punten, In een



614

Jdempiint van eene torsaallijn van de 2*^ soort gaat de dubbelkromme

door £2* been met een enkelvoudig snijpunt. Denken wij nl. een

vlak l door / en zulk eene torsaallijn, alsmede twee vlakken /^ en

/., ter weerszijden van / en in de onmiddellijke nabijheid van ).,

dan zullen in A, bijv. twee beschrij venden van 52'° bijna samen-

vallen, hun snijpunt dus bijna op de in dit vlak gelegen kegelsnede

van ii^ liogen ; in A zelf valt dit snijpunt inderdaad juist op /-, en

iu ).^ zijn de beide raaklijnen toegevoegd imaginair geworden ; bun

S]iiji)unt is niettemin reëel gebleven, d.w\z. de dubbelkromme zet zich

natuurlijk voort, maar ligt nu binnen k'- ; zij heeft dus het oppervlak

gesneden. Daar i2-" 58 torsaallijnen van de 2" soort bezit, vinden

wij 58 nieuwe snijpimten.

Ten sloüe moeten wij nog de 6 dubbele beschrij venden van i2^"

beschouwen, die zich, wat de dubbelkromme betreft, ongeveer als

torsaallijnen van de 2'^" soort gedragen. Men moet nl. niet uit het

oog verliezen dat eene dubbelribbe d van S2-° wel voor de congru-

entie, maar niet voor den complex een bijzondere straal is ; snijdt

zij dus / in D, dan vertoont de complexkegel van D hoegenaamd

niets bijzonders, en liet vlak / door / en d bevat dus twee verschil-

lende beschrij venden \aii dien kegel, waarvan d de eene is. Het

ge\olg hiervan is dat de in /. gelegen kegelsnede van Sl^ de lijn d

in een of ander, niet op / gelegen punt, moet aanraken, door welk

-punt dan de dubbelkromme gaat, evenals bij eene torsaallijn van de

2'^'^ soort; en inderdaad, het vlak l door d bevat, behalve f/, slechts

12 beschvijvenden van S2^°, die elkaar onderling in ^.12.11 = 66,

en (7 in 12 dubbel tellende punten snijden, wat tezamen 66 -j- 24 = 90

punten der dubbelkromme oplevert; er ontbreekt er dus nog één,

het nadere snijpunt van de twee beschrijvenden die in c/ samenvallen,

en dit kan volgens het bovenstaande niet op / liggen. In het voor-

bijgaan leeren wij uit deze beschouwing dat de dubhe/kromme van i^"*

ieder vlak door l en eene torsaallijn van de 2 '^ soort of eene diibbel-

rihbe in 12 op die iorsiaUijn of die duhbelrihbe cjelegen punten

aanra.ald.

Dat eene dubbelribbe zich echter niet geheel en al als eene torsaal-

lijn gedraagt, volgt uit eene herhaling van de hierboven gegeven

beschouwing met de drie vlakken ).^, )., A^ ; nu toch zullen zoowel

in A^ als in A, twee reëel e beschrijvenden van i2'^° liggen. Niet-

temin heeft hier de dubbelkromme met i2^ geen tweepuntige, maar

eene driepuntige aanraking, zoodat het osculatieviak der dubbel-

kromme met het raakvlak van 5i^ samenvalt, en de dubbelkromme

één van de twee takken \an de in het raakvlak gelegen doorsnijding

met S2^ aanraakt.
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Het is toch duidelijk dat, l)ciialve de reeds gevonden 3fi8-[-80-f-58 =:

= 506 snijpunten, geen andere mogelijk zijn dan de (5 jinntenopde

dnbbelribben, die ons hier bezighouden: inmieis elk snijpunt, dat

niet op / ligt, moet het raakpunt zijn van eenc beschrijvende van

i2-" met eene kegeisnede van £i\ dus een klempnnt van eene torsaal-

lijn van de 2'^'-' soort, of van eene dubbelribbe; en aangezien ervan

deze laatste soort 6 aanwezig zijn, en ons nog 524 — 506 = 18

punten ontbreken, moet elk van die G punten driemaal tellen.

Natuurkunde. — De Heer J. I). van dkr Waai.s biedt eene mede-

deeling aan : „Bijdrage tot de theorie der binaire stelsels.

XXI. De voorwaarde voor het bestaan van minimum kritische

temperatuurt

Reeds bij de theorie der binaire stelsels voor zoover het volkomen

mengbare stoffen betreft, hebben wij herhaaldelijk het geval ontmoet

van een minimum kritische temperatuur, en reeds in mijn ,,Theorie

moleculaire" heb ik de voorwaarde voor het bestaan van zulk een

minimum afaeleid en onder den vorm gebriicht

:

I 2 --- 1 12 ^ 2

Bij mijn onderzoekingen van den laatsten tijd, waarbij ik voor-

namelijk het doel had om de voorwaarden voer de slechts gedeeltelijke

mengbaarheid vast te stellen, is mijn aandacht opnieuv/ op de

mogelijkheid van het bestaan van een minimum {Tl]j- gevallen en

bij het mengsel ether-water ben ik tot het besluit gekomen, dat

daarbij ook van zulk een minimum {Ti:)x sprake is; maar dat de

waarde van ,r, voor 71- minimum, zeer dicht aan de etherzijde zou

liggen. Neemt men voor tweeden component steeds de stof met de

grootste waarde der molecuulgrootte, dus in het genoemde geval

ether, dan is de waarde \an .v dus J of bijna J. Door het proef-

ondervindelijk onderzoek van Dr.- Scheffer is gebleken dat mijn

verwachtingen juist waren, en het is hem zelfs gelukt tot op zekeren

afstand van de etherzijde voor gege\en waarde van x den gang van

de />, 7-lijn waar te nemen, en deze geheel in overeenstemming te

vinden met den door de theorie voorspelden gang bij volkomen meng-

bare stoffen. Zelfs heeft hij de waarde van x kunnen bereiken

waarbij het plooipunt geheel samenvalt met de kritische omstandig-

heden voor zulk een mengsel, als onsplitsbare stof beschouwd.

Volgens dat experimenteel onderzoek, waaraan ik hulde breng, is

de waarde van x, waarbij de minimum waarde van {2\), voorkomt,
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zoo dicht aan de etherzijde dat wij deze waarde = 1 kunnen stellen,

en de t^^'eede genoemde waarden van x ruim 0,3 van de etherzijde

verwijderd, zoodat wij deze kleiner dan 0,7 kunnen stellen. Bij

kleinere waarde van .v belet de niet-mengbaarheid, als nieuwe bij-

komende omstandigheid, het verder verloop der gewone plooipuntslijn

waar te nemen.

Bij mijn onderzoek naar de oorzaken van niet volkomen meng-

baarheid en van de \erschillende vormen die bij slechts gedeeltelijke

inengbaarheid kunnen voorkomen, was ik er toe gebracht om een

vereenvoudiging in de theorie aan te brengen, die ik meende dat,

ofschoon zekei' van in\ioed O}) den kwantitatieve juistheid, niet of

weinig \an invloed zou zijn op den kwantitatieven gang der ver-

schijnsels, in hoever dit laatste het geval is zal nader onder-

zoek moeten leei-en. De ^•ereenvoudiging bestond hierin, dat ik

voor de waarde \'an b^-, die volgens de theorie gelijk is aan b^ (1

—

xY -|-

-|-2(6i2.r(l—a;)-\-b^x'^, aannam de waarde

h,=.h, + x{b.-b,).

Met den \'ereenvoudigden vorm voor bj: bleken tal van bereke-

ningen gemakkelijk uitvoerbaar, die anders tot te ingewikkelde be-

rekeningen voeren.

De vereenvoudiging van b^ komt neder op het stellen van

2^j2 =: 6i -f- b^. De theoretische waarde van b^.^ kan berekend worden,

en wel, hetzij men uitgaat van het denkbeeld dat b bepaald wordt

door de vergrooting van het aantal botsingen tengevolge van de

afmetingen der molekulen, hetzij door middel van het theorema van

het viriaal, tot dezelfde uitkomst. Langs beide wegen vindt men b^ :^4

maal het molekulairvolume \an de 1^^^ stof, 6, evenzoo = 4 maal het

molekulairvolurae van de 2'^^ stof, en i^,, = 4 maal het molekulairvolume

van een fictieve stof bestaande uit molekulen, waarvan de afmeting

tusöchen die van beide stoffen inligt. Mochten de molekulen gelijk te

stellen zijn met bollen, waarvan wij den straal = ]\ en ?\ nemen,

14 14^
zoodat b^ = 2 -- ^ ,-T {i\Y is, en 6^ =: ^ -— — rr (rj' , dan isZo ^ o

14 A-j^rA^* /l-fl3^w\'
b,, = 2: --jri —^ \ . Noemen wij b^=nb„ dan is b,.,= (

—
r^
—

I b,.

De drie grootheden b^, b^ en b^^ worden dus bepaald door de af-

standen der middelpunten bij de botsing van de gelijksoortige of der

ongelijksoortige molekulen. Volgens de theorie is dus b^-\-b, — 2/?i2

3
niet gelijk O, maar gelijk aan — (lKn+ 1) (l?^''/* — 1)- i^. Hier volgen

4

eenige waarden van deze grootheid voor waarden van n tusschen

1 en 8.



y'n 1,1 ];> ];.i 1,1 1,5 l,(j 1,7 1.7J 1,8 I,i) 2

n 1,3:31 1,7-28 2,197 2,711 3,375 4,(198 4,<.>13 5,3() 5,832 (;,«5Ü 8

-f
1,157() 1,331 1,521 1,728 1,953 2,1-7 2,11 2,(i 2,744 3,048 3,375

-^ 1,1655 l,3(>i l,-9S5 1,^72 2,1875 2,598 2,9*) 3.18 3,41(5 3,9285 4,5

'\+_p:iZL2 0,0158 (','64 0.155 0,288 0,4(;9 0,704 1,03 1,18 1,344 1,77 2 25

Uit deze getallen ziet men dat als men hij een waarde van n, welke

met groot is, voor -—
- .stelt m plaats van het verschil

b, 2 \ 2 J
niet groot is maar dat reeds voor n grooter dan 5, waartoe ik bij

het stelsel water-ether besloot, hot verschil aanzienlijk is.

n-\-l /l+l^'nA'
Bij n = 5,36 is ——- = 3,18 en (

-~-
J

= 2,6.

Laat ons zien w^elken invloed dit heeft op de verwachting of bij

een gegeven stelsel minimum {Tic)x zal voorkomen.

a
d-
b

Komt dit voor dan is — negatief voor x =r O en positief voor
dx

,i'=:l.^) Voor .1' := O is dus <^ . Wij denken de

waarde van rix aldus geschreven :

ax = aj + 2 (aj, — aj x + {a^ + a^ — 2 a^J .f%

en hx onder soortgelijken vorm :

6, = 6, + 2 {b,, - b,) X + {b, + b,-2 b,,)x \

a a
d- dl-

b b
De grootheid — heeft hetzelfde teeken als . Bij x = O moet

dx d:a

dus ^<^ of '^<^. Voor x = l vinden wij
«1 Pi o,, 6j

2 («,, - gj + 2 ja
, + a, - 2a,,) 2 {b,, - b,) + ^{b, -^b,—2bj

a, b,

8 a
1) Bij dil onderzoek heb ik aangenomen dat RTir = -^-j- is. Volgens een vroe-

gere mededeeling (Versl. K A. v. W. 1910—1911 p. 1315) heb ik aangetoond dat
o Q

RTjir= ^r^ , en dat (rs) iets beneden 8 zal moeten liggen. Stel ik dus
27 bg I'S

dTk da dbg d{rs)= ^, dan verwaarloos ik — -—-—, wat voor sterk verschillende

Tkdx adx bgdx {rs)dx

componenten misschien een fout van be^eekenis zal kunnen geven.
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of

of

«ï — ^12 ^'^

Tot deze betrekkingen heb ik reeds besloten in mijn ,,Tliéorie

moleculaire". Voor bet bestaan ^a^ een maximum f J/,)^ zon -—

grooter moeten zijn dan -- en —.
b.

Schrijven wij a^^ = l\/a^a, dan voert T-<.-r tot de volgende ver-

gelijk ing:

of

of

Tj {]^^n+ iy

Tl; ^ S[/n

a.

En e\enzoo wordt 7- <^

1/6,6, 6,, "^6,

of

j
/^, (1^^^+ir

a

Nu kunnen wij twee uiterste gevallen denken, u!. dat - voort-
6

durend afneemt tot bij .r = i jnist de niinimuinwaarde is bereikt,

of dat liet niiiiiiniim bij ,r = O begint en bij alle volgende waarden

a
van X de grootheid — grooter wordt.

6

In het eerste geval, dat bij het stelsel water-ether geheel of bijna

geheel verwezenlijkt is, is M// ^^C

—

^~/ en



019

7'/. {i^n+iy

Tl, 8 l/n

In het tweede geval is,

V Tl; Wn
en

7';., ^{yyn^Xf

In beide gevallen staat, waar het tceken = voorkomt, in de

nitdrnkkiiig \/ —^ of \/ -^ de hoogste kritische temperatuur

in den teller, en kan de formule

Tl, V 7"/., S^/n

beschouwd worden als bevattende de hoogste verhouding der kritische

temperaturen \an de beide componenten, waarbij nog minimum
kritische temperatuur aanwezig is.

Is die verhouding kleiner dan is bij zekere waarde \'an x er

laagste waarde van Th. Bij juist die verliouding door de formule

aangegeveji, is deze laagste waarde of bij .i' = O of bij ..i'=:l. En
dat in deze twee gevallen de verhouding der kritische temperaturen

(l^-^n+ l)
even groot is, is het gevolg van de eigenschap van om voor

8i/?i

1— in plaats van n even groot te zijn. Alleen als / verschillende
n

waarde zou hei)ben, zou de gelijkheid van
\
/ —7- en

\ / t^

niet meer gelden.

Om dus /
1 / —^ of / / —^ te vinden moet —^^-^ berekendV Tu, V Th, Vh,b,

worden. In de hierboven gegeven tabel, waarin de waarden van

— voor verschillende waarde van n gegeven is, hebben wij — te
h, b,

deelen door i^n. En dit brengt deze waarde bij groote waarde van

n sterk naar beneden, maar zij blijft altijd grooter dan 1. Daaruit

volgt dat b,., ^ \ ''h h^ is. Voor kleine waarde van n is er bijna

gelijkheid mer de eenheid. Voor de hierboven opgegeven w^aarden

van V'-^n, heb ik de w^aarde van — en die van \^n berekend : en in
h

de volgende tabel gegeven.
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n 1,:ö1



()2J

van a voor een ^tol" vrij nauwkeurig berekenen. Wij \ ouden (oen

Pk
""/—!'

En daar voor alle stoffen, alleen niet uitzondering van nietlivl-

ak'oliol de waarde van -

—

7= :^ bedraagt

^ ^ 27 {RTt,y

64 Pc

688
Dit levert \oor water, met RT/^r = 77:7 en pf^r = 190 de waarde

van

a„j= 0,01204

467
En voor aetlier niet Rii.r^=— en />/,. =35 de waarde van

273 '

üeth =: 0,0853.

Voor — vinden wij daarmede 2,932 en 1/ — = 1.712. Bijgevolg
«1 V «1

wordt — =— gehjk aan t^-t^ = ^ .

Dat ik 1 -]- f j =rr 7 stelde en f^ bijna O, was het gevolg \an mijn

door zekere omstandigheden vooropgestelde meening dat n ongeveer

1+f. 1

5 zou zijn, want daar —^ := is volgt uit /i = 5

n^ 25
1 4- f , = = = 7,1

' ' 3,513 3,513

Nu hebben wij \oor de juiste bepaling van bg voor een stof echter

geen formule kunnen vinden. Wel kan de vorm gegeven worden

:

Pkr rs

Maar \'an rs, waar\oor 8 een benaderde waai'de is, weten wij

alleen dat dat product <^ 8 is, en waarschijnlijk des te kleiner naar-

mate b meer variabel is en sneller niet afnemen \an v afneemt.

Schrijven wij die verandering van b toe aan de samendrukbaarheid

van het molekuul, dan zal rs te kleiner zijn, naarmate het molekuul

,,,... ,
0,0123

meer samendrukbaar is. voor water vinden wij dan (è^),,, = —^— en

0,0488 .. be .. 0,0488 (rs)^
voor aetlier {b„)e = —, . Voor ~ = rt vinden wn ——- =

{rs)e ba; ^ 0,0123 {rs)e

{rs)w= 3.92 --^. Nu is het onderzoek noch bij w^ater, noch bij ether
-{rs)e

^

41
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A^. 1912/13.

h =
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uitvoerig genoeg om tot de waarde van rs met \olkomen zekerheid

te kunnen besluiten. En voor n kunnen wij dus slechts met zekere

reser\e een waarde \an ongeveer 4 aannemen. Dat ik vroeger n

ruim 5 aannam geschiedde dan ook toen ik alleen tot doel had het

gedrag van een binair mengsel te onderzoeken, dat zich onge\eer

in denzelfden zin zou gedragen als het systeem ether-water.

l 2,197
Met n gelijk 4,098 vonden wij uit —;:—- = voor /de waarde

0,91.

Keeren wij na deze uitwijding terug tot de vergelijking:

^1
/{Tl.),. ^{\/n^lY

V (7'/,)e 8|/n

dan zulk'U wij dezelfde waarde voor / moeten vinden, daar wij bij

de vorige berekeningen de waarde van (r5)«; =: (r.yje hebben gesteld.

Uit alles blijkt, dat deze \ergelijking met vrij hoogen graad van

benaderinö- de hoogste waarde van —^ of—^ doet kennen waarbii
{Tl), (2/Ji

minimumwaarde van {Ti>jx kan voorkomen. Maar de onzekerheid in

of liever onbekendheid met de waarde van / belet een scherpe

bepaling. In zoover heeft het voorgaande in elk geval het nut dat

het de reden aangeeft, waarom bij het eerste experimenteele onder-

zoek omtrent binaire mengsels, waarbij de waarde van 71- voor de

twee componenten zoo weinig uiteenliep, zoo dikwijls minimum ^Tk)x

voorkwam.

Gaan wij er nu toe over de waarde van x te bepalen, waarbij

het plooipunt samenvalt met het kritisch punt voor het onsplitsbaar

gedachte mengsel. Voor dat mengsel is de /;,7^-ftguur niet afgerond,

maar de damp- en vloeistoftak raken in het plooipunt aan elkander

en aan de />»,7-lijn der plooipunten en aan de ;>,7'-lijn der kritische

{RTf 64
punten. L it ^=.~a volgt

/' 27

•IdT 1 dy _ da

Tdx p d,v ad.v

RT
en met — i= o irs) volgt als wij de variatie \an irs) verwaarloozen

P
' '

dT \ dp_ dh

Tdx p dx hd.v

Tdp
Noemen wij —— = /x, dan vinden wij door deeling op elkander
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Zooals bekend mag ondersteld worden, liggen de plooipunten op

de ;),7-lijnen voor standxastige waarde van x niet bij de hoogsie

waarde \an T. Tnsschen de waarde van .r voor de minimum kritische

temperatuur, en die van liet merkwaardige punt liggen zij op den

dami)tak, en in liet merkwaardige punt gaan zij over naar den

\loeistoftak. Maar voor de waarden van a', die weinig van dat punt

afwijken, is de afstand tussehen damptak en vloeistoftak uiterst

gering en in dat [Hint zelf is deze afstand nul. Oit de door Dr.

ScHEFFER vetgedrukte getallen kan men dus met groote benadering

de waarde van —— voor de plooipuntslijn in de nabijheid van het
p clT

merkwaardige punt berekenen. Men vindt dan echter zelfs nog bij

de hoogste waarde \'au het watergehalte —— = 9,4 en dus zeker
" ipdi

hooger dan fx. Uit den loop van den driephasendrnk \indt men bij

de hoogste temperatuur voor deze waai'de 7,03 en dat is een beves-

tiging van de verwachting, dat de drieph eisen lijn aan de plooipuntslijn

raakt. Maar tegelijk toont dit wel, dat het merkwaardige punt bij

iels hooger watergehalte ligt, dan waai'bij Dr. Scheffer zijn waar-

nemingen heeft kunnen voortzetten.

Neemt men het hoogste punt van de driephasen pT'-lijn als het

{RTY 64
merkwaardige ]>unt aan, dan vindt men uit =z— ^^, met

7":= 202,2 -j- 273 en ^y:=5J,8 voor a^ de waarde 0,024. De door

ons hierbo\'en voor ax aangenomen waarde, n.1.

a,.= rtjl J- 1,1158 A- + 0,816.^=1

of
2,022 — 1 + 1,1158 a' + 0,816 a-'

zou, voor de waarde van x 0,627 leveren, en dus voor x, gerekend,

van den 2deu component af de waarde 0,373.

Maar kleine \erscliilK'ii in de gegevens veranderen x sterk.

Zoo berekent men met /=i0,9 en dus ook eenigszins veranderde

dr
waarde voor — een waarde van x = 0,68 en dus van de etherzijde

«1

afgerekend .r= 0,32, wat slechts weinig hooger is dan de .i' waartoe

Dr. Scheffer zijn waarnemingen opvoerde. En dat de waarde van

X voor het merkwaardige punt hooger ligt, blijkt ook uit de waarde

van —
—=;, die in plaats van 7 nog de waarde 9 heeft,

p dl

Is de verhouding der kritische temperaturen der componenten

beneden de hierboven gegeven grenswaarde, dan is er bij zekere
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waarde xan .v miniimnn Th aanwezig. Zooals reeds opgemerkt is,

1 da l db
, ,

alleen dan juist daar, waar = -, is, als (/-.v) voor beide coni-
a d.v o dd'

ponenten en voor de tnsschengelegen mengsels met standvastige

waarde van .r evengroot is. Is (rs) verschillend, dan daar, waar

da db d{rs) 1 da 1 db-—=—^ + 7-rT-- ^^ l'et mengsel, waarvoor ——=" T" is, is
aax bdx [rs)d,i; a dx b d.v

dTk d{rs)

„, - = — en het minimum is dus iets verschoven naar dien
J i^dx rs dx

component, voor welke {rs} het kleinst is. Maar zien wij van dat

waarschijnlijk kleine verschil af, dan kunnen wij voor de plaats

van minimum 7'/. den volgenden regel afleiden. Dan geldt

:

l da 1 dbx

a dx bx dx

of

{a,,-a,) + {ci,+a,-2a^^)x ^ JK—b,) + {b,+h,-2b,,)x

«l+ 2(a,,-«J.^• H- (a^+ a,-2a,,).r ~ /,^_^2(6,,-6> -f {b^J^b—-2b,,)x-'

Yermenig\'uldigt men beide leden met -v, en trekt men ze af Nan

1, dan verkrijgt men

:

«i+2(ai,-«> + («t+ «.-2a,>^~ ^ + 2(/>, —6> + {b,+ b,-2b,,)x'

Uit de hieruit afgeleide vergelijking:

K.-«i) 4 {a,+a,-2a,;)x {b,,-b^) -f- (b^+ b,~2b,,)x

of

of

«1 + («lï
—

«i)
'^' b, 4- {b,^— b,) X

{a^^-a^){l-x) -{-{o^—a^^)x _{b,,— b,){l—x) -\-(b,—b,^)x

Voor het geval dat ~=z^ oï Taj = 7'a-Js, vindt men .i-

=

en 1 — .t' =

Stellen wij, even als bij het systeem water-ether, het verschil van

2\ en T^ zoodanig dat .i- = 1 is. Houden wij ï\ onveranderlijk maar
laten wij T., veranderen. Bij verlaging van 1\ is het minimum buiten

de figuur getreden en bestaat er dus eigenlijk geen (^\)min- Bij ver-

hooging van 7'j treedt het minimum de figuur binnen en begeeft

het zich jiaar kleinere ei'. Is 2\ zoover toegenomen, dat zij gelijk is
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1

irewordeii aan T. dan is x gelijk geworden aan -——— . Houden wij
°

14- l/w

van nn af T.^ constant, en dus de waarde belioudende, die wij in

den beginne aan 2\ hadden toegekend, en laten wij nu de kritische

temperatuur van den l^teu component afnemen, dan ligt het minimum

l)ii nog kleinere waarde dan -— en bij daling tot het bedrag, dat
1 -f [/71

wij oorspronkelijk aan J", hadden toegekend, is a' = O geworden.

1

Hef minimum ligt dus altijd, gerekend van .r = :;
--, aan die zijde^ J c'

l + V/?i

waar 2']. het laagst is.

T
Stelt men -^ beneden de grens, waarvoor er nog minimum Tt

bestaat, en neemt men bij gelijke waarde van ?i in het eene geval

T, > 1\ , en in het andere geval T^^ T^, dan zijn de waarden

van —^— verschillend. Er is echter een betrekking \'an eenvoudigen
1 X

.... 1

aard tusschen deze twee waarden. En wel
1

—

xj^ n

Men komt tot deze betrekking door in de vergelijking:

X \ _ , / X
«12 + «i \—a

\-xJ,
K + \..

voor «3 te schrijven mT.,h, en voor a^ de waarde niTJ)^. Verwisselt

men dan 2\ met 1\ , dan verifieert men de gegeven betrekking.

Alleen in het geval T^ = 2\ zijn
( :, ) en

( ;, ) natuurlijk

1

gelijk en vindt men de waarde dezer grootheid gelijk aan —— , zooals
\/n

hierboven reeds gevonden was. Is i\z=zO, dan. is ,r., = 1.

De twee vergelijkingen, waaruit de gegeven betrekking blijkt,

x^
zijn, in het 1/^^^ geval als men =^ -^v^i

stelt:
l~x,

mTJ)..—a,„ a, ,— niT,h..
N,'- '-^ ^ 4- A> {T,— T^) + -^ '-^ =2 O

b,
. ^ V , . ,

^^

en in het 2^^^ o^eval

:

m'l ,h.^—-a.. a.„— mTA>.„
L_L^ '1 j_ ^r^Jn {T.-T„) + ^^ == 0.
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De tweede vergelijking met zoodanigeii taotoi' vermenigvuldigd

dat ook daarin de bekende tei-m gelijk wordt aan dien der eerste

1

vergelijking, levert X^ A .^
= .

n

De drnkverhooging, als men van de ellierzijde af het systeem

binnentreedt, is echter niet zoo hoog als door Dr. Scheffer is

gevonden.

Lp
De grootheid -—

, die bijna standvastig bleek te zijn, bad bij ,r=:0,316

15,45
de waarde := 48,9. Dit betrof nu weliswaar niet eigenlijk de

0,316 " "^

waarde van den druk, dien wij pj^,. noemen. Maar het verschil kan

bij .1' = 0,316 niet groot zijn. Uit den driephasendruk, dien wij

Lp
berekend hebben te eindigen bij .i' = 0,373, zou volgen voor —

-

15,7 ^ hp
de waarde —rw' = 42,1. De grootheid — voor pkr kan natuurlijk

niet standvastig zijn. Bij water is deze druk 190, en bij grootere

hp
waarde van j: (van de etherzijde af gerekend) moet de grootheid —

-

Ax
snel toenemen. Is minimum T^,. juist aan de etherzijde dan is

1 da 1 dbg l dp l db^—^ = ^ T^ en dus de approximatieve waarde van = ^

a dx bq dx p dx b,j dx

in den beginne. Maar als (r,v) merkbaar van 8 verschilt kan daarin

ook merkbare afwijking voorkomen. Wij vinden nl. dan voor^)^- niet juist

la 1 a 64 dp/- 1 da db,, d[rs)
—-7—, maar pi,=z -——--— en dus = 2 2 .

27 6/
' 27b,/{rsy pkdx a dx b,,dx {rs)dx

Daai- bij mnnmum Ik de betrekking geldt =
,

a dx bgdx {rs^dx

dpk 1 dbg d{rs)
IS ook —— = — 7- -,^ — ,—;-. Daar echter en bij ether en bij water

Pkdx b^ dx {rs)dx
''

de waarnemingen bij T/..,. voorloopig niet voldoende zijn om over de

veranderlijkheid \an h te kunnen oordeelen moet het voorshands

onmogelijk geoordeeld worden om over [rs] te beslissen of deze

grootheid bij deze stoffen vei-schilt, en bij welke {rs) dan grooter is.

De waarde van —— , welke grooter schijnt dan — zou doen
Pkdx bg dx

verwachten, dat (rs) bij water kleiner is dan bij ether. Schrijft men
die veranderlijkheid van b aan samendrukbaarheid van het molekuul

toe, dan zou het watermolekuul, in weerwil van den eenvoudigen

bouw, samendrukbaarder zijn dan het etherraolekuul.



628

Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman biedt eene mededeeling aan

:

„Over de polarisatie van liet licht door de spleet van een

spectroskoop en daardoor teweeggebrachte fouten.''

In eene mededeeling „Over de intensiteiten der componenten van

magnetisch gesplitste spectraallijnen" ^) heb ik ei' opmerkzaam op

gemaakt, dat door de polariseerende werking van het tralie de ver-

houding der intensiteiten van de componenten van een triplet geheel

afwijkend van die waarin zij door de lichtbron worden uitgezonden, kan

gevonden worden. Dit kan zooxer gaan, dat de waarnemer slechts een

zwakke middelste component en twee intensieve buitenste componenten

waai-neemt, terwijl in werkelijkheid de intensiteiten jnist omgekeerd

verdeeld zijn. Om in het beeld de juiste verhouding der intensiteiten

te krijgen bev'al ik aan voor de spleet van den spectroskoop een

kwartsplaatje van zoodanige dikte te plaatsen, dat de trillingsrichting

van het invallende licht over een hoek van 45° wordt gedraaid ^).

Behalve dit polariseerende effect van het tralie is er nog een

oorzaak, die de verhouding der intensiteiten van componenten van

verschillende trillingsrichting in het beeld anders kan maken dan

met de samenstelling van het uitgezonden licht overeenstemt. Ik

bedoel de polarisatie die aan licht, hetwelk door een tijne spleet

gaat, wordt meegedeeld. Sedert Fizeau ') is deze werking hekend,

maar op de fouten die zij kan geven bij het onderzoek van magnetisch

gesplitste lijnen werd nog niet gewezen.

Gemakkelijk is de volgende eenvoudige proef te nemen. In een

horizontaal magnetisch veld is een kwikbuisje geplaatst, waarvan het

licht met een lichtsterken spectroskoop van voldoend oplossend ver-

mogen wordt onderzocht. Het verdient aanbeveling dat de waarnemer,

terwijl hij door het oculair ziet, de spleetwijdte kan regelen. Laten nu de

twee gele kwiklijnen, die in tripletten worden gesplitst, of de groene

kwiklijn die in drie groepen van drie lijnen wordt opgelost, worden

waargenomen. Indien de spleet vrij wijd is, dan kunnen de middelste

componenten der gele tripletten een paar malen sterker dan de

buitenste componenten zijn ; van de groene kwiklijn zijn de drie

groepen zoo wat even lichtsterk. Wordt nu de spleet (uit platinoid)

langzamerhand vernauwd, dan neemt de intensiteit van alle compo-

nenten af, maar die van de middelste component of groep meer dan

die van de buitenste. Ten slotte kan men de middelste componenten

1) Verslagen dezer Akademie, 26 October 1907.

2) 1. c. p. 291.

'^) Fizeau. Ann. de Chim. et de Phys. Vol. 63 p. 385. 1861.
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van de iri[tlct(en en zelfs de middelste groep van de lichtsterke groene

lijn geheel doen verdwijnen,'^) als het ware door het vernauwen \an

de spleet wegknijpen, terwijl de andere componenten zichtbaar blijven.

Men moet hieruit besluiten dat de trillingen, die loodrecht op de

spleet van den spectroskoop geschieden, ten slotte bijna niet door de

nauwe spleet worden doorgelaten.

Dat inderdaad deze opvatting juist is volgt wel reeds daaruit dat

de verlLOuduKj der intensiteiten bij het vernauwen van de spleet

voortdurend verandert. Men kan haar nog controleeren door de

volgende waarnemingen. Wordt een kwartsplaatje dat het polarisatie-

vlak ongeveer 90° draait voor de spleet van den spectroskoop gebracht,

dan zijn het de buitenste componenten der gesplitste lijn die men
kan laten verdwijnen. Voor een tweede waarneming werd uitsluitend

met de spleet van den spectroskoop 'gewerkt. De lens van den colli-

mator werd weggenomen zoodat de spleet ongehinderd in de richting

van de as van den collimator kon worden bekeken. Met een kalk-

spaathrhomboëder werden twee naast elkaar gelegen beelden \'an de

spleet gevormd. Terwijl bij wijde spleet, verlicht door het stralende

buisje, de twee beelden gelijke intensiteit hebben, wint bij het nauwer

woorden van de spleet het beeld door de verticale trillingen gevormd

het van het andere.

Ik zal twee gevallen noemen waarin de polarisatie door een te

nauwe spleet tot fouten aanleiding kan geven. Vooreerst dan in het

besproken geval dat de intensiteiten van gesplitste componenten met

verschillende trillingsrichting met elkaar worden vergeleken. In de

tweede plaats wanneer de splitsing van oorspronkelijk eenzijdig

wazige lijnen wordt onderzocht. Er zullen dan schijnbare verplaat-

singen en asymmetrische splitsingen kunnen ontstaan. Is bijv. de

oorspronkelijke spectraallijn wazig naar rood dan zal bij een triplet

waarvan de middelste component verzwakt wordt een schijnbare

verplaatsing t.o.v. de buitenste componenten naar \iolet moeten op-

treden. Het omgekeerde is het geval indien de oorspronkelijke lijn

wazig naar violet is.

Deze schijnbare verplaatsing heeft geen rol gespeeld bij de proeven

over de verandering van golflengte van de lijn Hg 5791, die ik ')

en (onafhankelijk) gelijktijdig Gmelin') hebben aangetoond. Ook door

1) Een zoo fijne spleet zal wel in de praktijk niet gebruikt worden.

2) Zeeman, Verandering van golflengte van de middelste lijn van tripletten.

Verslagen Akademie van '29 Febriiari 1908, gedrukt verschenen in Holl. uitgave

12 Maart 1908, Engelsche uitgave 27 Maart 1908.

3) P. Gmelix. Über die unsymmetrische Zerlegung der gelben Quecksilberlinie

5790 in magnetisclien Pelde. Pbysik Zeitschr. p. 212 ('eingegangen 24 Febr. 1908)

verschenen 1 April 1908.
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de methode van Fabry en Perot kan haar bestaan worden aan-

getoond, een methode waarbij geen nauwe spleet noodig is.

Het is een gehikkiire omstandigheid, dat een voor de spleet van

den spectroscoop gejih^atst kwartsplaatje, dat het polarisatievlak 45°

draait, zoowel fouten teweeggebracht door de polariseerende werking

van het tralie als die welke door de fijnheid van de spleet worden

veroorzaakt, elimineert.

Natuurkunde. — De Heer Lorentz biedt eene mededeeling aan

Aan den Heer J. .1. van Laar: „Over de berekening van den

thermodrjnamiscken potentiaal van mengsels, loanneer een ver-

binding tusschen de componenten kan optreden."

(Mede aangebo'Jen door den Heer F. A. H. Schreinemakers).

1. In het onlangs verschenen Akademisch Proefschrift van Dr.

HoENEN^) komt op p. 2—4 een kritiek voor op de gewone, ook

door mij in de Arch. Teyler ^) en elders gevolgde methode van be-

rekening, met welke kritiek ik niet geheel kan medegaan.

Xu is in de geciteerde TEYLER-Verhandeling het desbetreffende

probleem slechts kort en niet geheel duidelijk behandeld (in een Noot

van een paar regels), zoodat het aldaar aangevoerde gemakkelijk tot

misverstand kan aanleiding geven.

Maar juist daarom ben ik er later, in het Chemisch Weekblad '),

nog eens uitvoerig op teruggekomen. Deze Verhandeling schijnt de]i

schrijver van het Proefschrift echter ontgaan te zijn.

Gelukkig erkent hij (zie p. 4) dat door mij een goede formule is

gebruikt, die tot juiste resultaten leidt. Dit zou dan ook voor mij

afdoende zijn geweest, ware het niet dat enkele bezwaren nadere

toelichting vereischen, zoodat er geen twijfel meer kan overblijven

aan de juistheid der door mij, in navolging van Gibbs, van der Waals
e.a. gevolgde methode.

2. Het zal duidelijk zijn dat men altijd schrijven mag [voor het

gemak onderstellen wij weder de vorming xan een verbinding (asso-

ciatie) der gelijke moleculen van een associeerende stof, welke ver-

binding tot een bedrag ,? is ontleed — maar de beschouwingen zijn

^) Theorie der thermodynamische functies van mengsels met reageerende com-

ponenten en hare toepassingen in de phasenleer; Nijmegen, L. G. G. Malmberg,
1912.

-) Theorie générale de l'association de molécules semblables et de la combinaison

de molécules différentes; Arch. Teyler (^2) 11, 3me partie, p. 1—97.
2) Beschouwingen over eenige fundamenteele eigenschappen van den thermody-

namisohen potentiaal; Ghemisch Weekblad 1909, N^. 51, p. 1—8.



()31

natuurlijk 0[) i'lke verl)iudiug, ook xaii onge/ijki' ronijtouenteu van

toepassing-J

:

—
j

'öifA /öifA (/jj

(1)

aangezien de Vrije Energie ip eene functie van v en ^i beide is (7*

konstant onderslekl). De grootheden i\ en (-io hebben betrekking op

een willekeurigen gecondenseerden gas- of vloeistoftoestand ; de groot-

heden T^ en /? op een zeer groot gasvolume, waar t? dus tot 1 nadert.

Vergelijking (1) is altijd waar, want men integreert langs de even-

lüichtslijn, zoodat de functies if' dan steeds op eveiuiHchtstoestanden

/öifA
betrekking hebben, maar dan is ook - ten gevolue ran dat even-

wicht steeds =0, en hebben wij eenvoudig:

JlaTJf
<'")

'-Ü:,'0

Hierin is
f
—

)
= — /), en l)ij toepassing der van der WAALs'sche

toestandsvergelijking kan dus worden geschreven *

'il-\-i3)RT a
,„,.(• (1^)

^ V— h v'

waarin dus tijdens de integratie (zie ook p. 5 van de Verhandeling

in het Chemiscli Weekblad) de grootheid ^3 van oogenblik tot oogenbUk

verandert, nl. tusschen de integratiegrenzen ^^ en ji.

Maar wegens die veranderlijkheid van ,3 is de berekening van (1^)

tamelijk omslachtig, daar nu ook ,i in functie van v en T moet

worden gesubstitueerd, en de integratie dan moeilijkheden kan

opleveren ").

3. Het is daarom \an belang nog een tweede methode van

berekening van
V''-c,.'o ^^" te geven, waarbij de genoemde moeilijkheid

wordt ontgaan. Tegen de zooeven behandelde methode is natuurlijk

geen enkel bezwaar ; tegen de thans aan te g-e\en methode Jcan een

bezwaar worden geopperd, al leidt de methode (ook volgens de

erkentenis van Dr. Hoenen) tot juiste resnltaten.

Wij hebben nl. ook :

') Wij ondei-stellen nl. voor het gemak dissociatie van dubbele moleculen tot

enkelvoudige, waarbij «^ rr= 1 — ^?, n^ = 2^, ^n^ :=: n^ -[- n^ z=. 1 -\- ^ is,

~) Want ook a en b zijn nog functies van |3.
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F,;3„

dv, . . . (2)

o

waarbij dus bij expansie tor een zeer groot volume V de disso-

ciatiegraad ^ konsiant ivordt gehouden, nl. gelijk die \an het in

innerlijk evenwicht verkeerend gecondenseerde mengsel ^^. Thans is

wordt liet inwendig exenwicht gestoord, maar nu is — = O, daar ^^
dv

konstant blijfr. Evenals boven hebben wij dus ook hier:

onder het integraalteeken niet
( ^^ )

=i O, want tijdens de expansie

of ook daar —
j weer = — /; is. na substitutie der waarde voor ;;

:

Dat (l''), waartegen geen bezwaren bestaan, en (2^) waartegen een

bezwaar zou kunnen worden geopperd, tot geheel identieke resultaten

leiden, heb ik in het geciteerde stuk in het Ch. W. (p. 7-—8) ten

overvloede aangetoond, zoodat daarmede tevens een indirect bewijs

is geleverd ook van de juistheid van (2^), en van de praktische

ongegrondheid der mogelijke bezwaren tegen de geldigheid der tweede

methode.

4. Dat bezwaar komt nu liierop neer, dat men thans niet langs

even wichtstoestanden integreert, en het dus de vraag is of men ook

voor i|>r,io ^® bekende uitdrukking voor het mengsel ,?„ in functie

van V en T mag substitueeren.

Dr. HoENEN zegt: eigenlijk niet, maar na eenige uitbreiding der

definities der thermodjnamische functies mag het wel.

Ik wil hierover niet twisten, maar maak alleen op het volgende

opmerkzaam.

Het doet nl. m.i. bij de berekening der functie ip voor een mengsel

niets ter zake of de componenten toexallig in e\enwicht verkeeren

of niet. Want wat zou anders de beteekenis zijn van het gezegde

:

Bij evenwicht moet ip een minimum zijn ! Hoe kan een functie een

minimum zijn, wanneer de waarden buiten het minimum, waar dus

geen innerlijk evenwicht is, ongeldig worden verklaard?
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Niemand lieefl zich dan ook tot nog toe atan het genoemde bezwaar

iets gelegen laten liggen, noch (iiHi?s bij de berekening van den

dissociatietoestand van N,0^, noeii van dhr Waals *) in zijn tallooze

berekeningen van dien aard, en m.i. terecht!

Men schrijft immers de waarde der fnnctie i|' op voor een //•///('/•(??f?7V/

mengsel der componenten, al is er dan ook ^een innerlijk evenwicht,

en bepaalt alsdan de speciale waarden van ,9, waarbij if? minimnm

wordt
(
uit

( V3 = ^ 1' ^vaardoor men de gezochte evenwichts-samen-
.0.?

stelling verkrijgt.

Men kan toch ook altijd het mengsel fictief als niet-reageerend

beschouwen (deze fictie is in vele gevallen van vertraging e. d.

werkelijkheid), en dus de nitdrukking \an i|' o[)Schrijven die dat

mengsel zou hebben indien de componenten inderdaad Jiiet op elkaar

inwerkten. Voor een andere waarde van de raengverhonding ,? is

er een andere waarde \an i|' — en bij een zeer bepaalde waarde

van ^? (afhankelijk van de het evenwicht bepalende energie- en

entropiekonstanten) zal i|' een kleinste waarde hebben. Dan is er

werkelijk evenwicht, en nu zal ook na eeuwen geen verandering

in den toestand kunnen intreden.

5. Ten slotte wil ik nog even i-eproduceeren de berekening van

§ 7 van het geciteerde stuk in het Ch. W. (p. 7—8), waarin de

identiteit der methoden, voorgesteld door de formules (1^ en (2*(,

wordt bewezen.

Voeren wij in plaats van de functie if' (de vrije Energie; de functie

S (de tliermodynamische potentiaal) in, dan is dus te berekenen

:

r(l+3)RT
^„„^, = h-.,+j^^ dv-p{V-v,) . . . (1')

'•0. ;5o

en

r(i-\-^,)KT
^C.,:h = ^V,.'^.+j -^ dv-piV-C,) . . .

(2c)

''o, .'o
'

Voor de eenvoudigheid der berekening van (1*^), waar we met

veranderlijke ^ hebben te integreeren, onderstellen we dat ook de

toestand i\, ^3^ een gastoestand is, waarop de eenvoudige wet van

BoYLE van toepassing is.

a. Berekening van (l'^). Daar volgens een bekende eigenschap

V Zie ook VAN der WAALS-KoHNSTAilil, p. 159. e.v.
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a? a?
is, zoo wordt met —- = (i^ en -— = /^a C^i en ii^ zijn dus de ??zö/e-

culaire potentialen der com[)onenten), en met ?i^ = 1 — j?, n^ = 2,?:

S= (l — ^) M, + --^,^."3 = M, -f .? (- .'t, + 2uJ.

Xu is van wege het evenwicht (in (i*^) hebben wij nl. steeds even-

wichtstoestanden) — fi, -\- 2(1^ = ü ^), derhah'e eenvoudig

d.w.z. de totfild potentiaal van het mengsel is gelijk aan de moleculaire

potentiaal van den eersten (den zich dissocieerenden) component.

[of ook gelijk aan 2-maal de potentiaal van den tweeden component].

Voor ƒ j, kunnen wij nu verder schrijven bij het groote gasvolumel":

(i^ = C,—RT log V+ ET + RT log (1—,?),

waarin C\ de bekende temperatuurfunctie is. Voor (l'^) kan derhalve

worden geschreven

:

?Wo = [C-BTlogV-^RT-{-ETlog{\-S)] + RlJ'^-^dv -p{V-v,).

Nu is bij volkomen gassen (dit \olgt uit de evenwichtsconditie

— ^, + 2.u, = U):

-^— = Kv (a)
1

jj

derhalve na logarithmische differentiatie:

•2—3 Jv

.?(1-?)

zoodat de integraal wordt:

ƒ ~d3= ,?+2%
'^

1-^

Hierin is volgens (a)

(1-/5)^

derhalve

en dus ten slotte

:

s^

,, ,
as ,..,., Ös r/«, ÖC rZ?i,

1) Immers —- = ü is identiek met .r t^ + ^r- -rr = O, d. w. z. met
0,1 ön^ d^i dn, d^

th (—1) -r M, (2) = O, of met _
,,^ + 2/7, = 0.
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t\ — RT lo.j V ^ RT -\- RT % ( l— ,i) 4-

+
V

RT (,?-,?„) 4- RT Ion \- RT log -irr(,^-,l),

daar pV= (1 ^,?) UT en />/•, = (1 + ^o)
^^' is;-

Dei'hah e

:

?'o,r. (= (/'.) o.,-:.,)
--- C, - RTlor, v, + RT + /^ï'% (l-/i„), . (l^)

de bekende uitdrukking \oor $ of ;/, wanneer ook v^, !?„ op een

gastoestand iietrekking heeft.

Ware de toestand i\,
,?a

een vloeistoftoestand geweest, ook dan

zon men de juiste uitdrukking hebben gevonden, maar de integratie

zou in dat geval tot groote moeilijkheden hebben aanleiding gegeven.

(?. Berekening van (2'). Schrijven wij deze vergelijking in den

vorm :

r:sn, .RT

dan geldt voor den moleculairen potentiaal (i.^ :=
dn.

ƒTlT— ch:-{l~l)RT,

'O'/^O

aangezien bij volkomen gassen
2n,.dv, dv

2n^ . i\ V

=— niet meer van de

molecuulgetallen ?iy etc. afhankelijk is.

Derhalve is

:

0*i).-ü.,5ü = (Mi)f-,5o+ RT log —

,

en dus, indien voor (,ai)v;,5o ^^eer mag gezet worden:

(Mi)r,5„ ^C,-RT log V+RTi-RT log (1 - ^,),

ook wanneer er bij den dissociatiegraad (3, geen evenwicht is, ten

slotte

:

$,„,,, =. (fi ,),„,,,„
= C, - RT log V, +RT +RT log (1 - ,?J, . . (2^0

geheel identiek met ('J'O- [Voor {fii)r„,^o kan nl. C,.^„5„ geschre\'en

worden, daar h\,^^ een evenwichtstoestand aangeeft, en derhalve

gzzr^i^ is (zie boven)].

Deze weg, die veel korter is dan de \oorgaande, en dan ook de

gebruikelijke, leidt derhalve — niettegenstaande de substitutie van



636

(Mi)i',5o door hare waarde, indien men het mengsel i'i^ als een wille-

keurig mengsel beschonwt, d.w.z. afgezien van het al of niet aan-

wezi"- zijn van innerlijk evenwicht tiisschen de reageerende compo-

nenten — tot de geheel jniste uitdrukking, welke wij in (1^) langs

den veel omslachtiger, doch \olmaakt bezwaarloozen weg hebben

gevonden.

Baam, 21 October 1912.

Aardkunde. — De Heer Molengraaff biedt eene mededeeling aan

van den Heer H. A. Brouwer : „Over het ont'^taan der primaire

parallehtruciuur in liijaurieten'.

(Mede aangeboden door den Heer K. Martin.)

In een belangrijk werk van den overleden Professor N. V. Ussinü^)

wordt het vraagstuk van het ontstaan der schisteuse lujaurietische

structuur in bijzonderheden besproken. Ze wordt verklaard als een

o-evolg van fluctuatie, iji tegenstelling met de opvatting van Ramsay ^),

die voor de gesteenten van het schiereiland Kola een langzame

afkoeling en rustige kristallisatie van het magma aanneemt.

In mijn beschrijving der Transvaalsche nepheliensyenieten ') werd

de naam lujauriet uitgebreid over gesteenten zonder parallelstructuur,

die zijn gekenmerkt door den fijnnaaldvormigen habitus van den

i'ijkelijk aanwezigen aegirien. De parallelstructuur werd verklaard

als een gevolg van kristallisatie onder éénzijdigen druk, hetgeen

thans nader zal worden gemotiveerd.

Geologisch verband met hegeleidende gesteenten.

Op het schiereiland Kola zijn geen resten van het dak der intrusie

gespaard, zoodat niet zeker is of de lujaurieten de eerste stollings-

producten in de randzone van het magma zijn. In de Pilandsbergen

(Transvaal) zijn de schisteuse variëteiten dikwijls nog door een rand

van nepheliensjenietisclie of sjenietische gesteenten omgeven, terwijl

bij de zeer nauwkeurig onderzochte Groenlandsche intrusies, de

lujaurieten de onderste gesteenten van het ontbloote deel van een

1) N. V. UssiXG, Geolog-y of the country around Julianehaab, Greenland. Med-

delelser om Gronland, vol. XXXVIII, en Muséum de Min. et de Géol. de l'Üniver-

sité de Gopenhague, Communications Géologiques N^. 2, 1911.

2) W. Ramsay, Das Nephelinsyenitgebiet auf der Halblnsel Kola, I en II. Fennia

11 en 15, NO. 2. Helsiügfors 1894 en 1899.

3) H. A. Brouwer, Oorsprong en samenstelling der Transvaalsche nephelien-

syenieten. 's Gravenhage, Moutox & Go., 1910.
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door een zeer *iro f korrelig; luvaieli^cli gesfeeiile (naujaiel;, waarvan

de kii>lalk'ii -(ini> cid^ele decimelci-s groot \\<>r(U'n: liet is geken-

merkt door het pdikililiscli onislniten van sockiliet door alle overige

mineralen. Peuniatietisclie segregaties liggen in hoofdzaak horizontaal,

terwijl 0(dv in het gesteente zelf een min of meer horizontale

banking- is waar Ie nemen. Xaar hoven gaat de naujaiel geleidelijk

over in een sodalieifoyaiet, terwijl hij naar beneden met de onder-

liggende lujaurieten door een breccieovergaiigszone is verbonden.

Deze brecciezone wordt gevormd, doordat lenzen van nanjaiet door,

naar beneden in aantal toeiiemejide, Injanrietlagen geheel worden

omgeven, waardoor een beeld ontstaat, dat, sterk verkleind, gelijkt

op de ,,Augenstructur" van sommige gneissen. Doorgaans zijn de

lujaurieten der brecciezone zwart (arfvedsonietlnjaurieteuj, doch soms

zien we — en dit is voor de genese van belang — ook groenen

aegirienlujauriet, die aan beide zijden door zwarten arf\ edsoniet-

iujauriet wordt begrensd, zoodat daar differentiatie heeft plaats gehad.

De gesteenten van het meer dan 600 M. dikke lujaurietcomplex van

Groenland zijn in den regel tijnkorreliger, dan die van Kola en

TransAaal, en rijker aan donkere bestanddeelen. Met de lujaurieten

wisselt een complex van kakortokieten af; dit zijn foyaietische

gesteenten, die zich door een groot gehalte aan donkere mineralen

van de normale foyaieten onderscheiden ; ze zijn grofkorreliger dan

de lujaurieten, waarmee hun gemiddelde samenstelling ongeveer over-

eenkomt. Lichtere, roode en donkere banken wisselen elkaar af, waarbij

het eigenaardig is, dat dezelfde successie constant terugkeert en zich

in de dikste gedeelten \an het complex ongeveer veertig maal her-

haalt. Evenals in de brecciezone der lujaurieten, worden ook door

de kakortokieten naujaietfragmenten omsloten.

De beschreven variaties, die uit hetzelfde moedermagnia afkomstig

zijn, komen ook onder de Transx aalsche gesteenten voor; hun

onderling \erband is echter meer onregelmatig en, door bedekking

met andere gesteenten, minder duidelijk in het terrein waarneembaar.

Merltanwne van de intrusie der Pilandsberyen.

Het is opvallend, dat in het gebied der Pilandsbergen eftusieve

gesteenten in groote hoexeelheid tusschen de dieptegesteenten voor-

komen ^, terwijl ze in de omgevende granieten en norieten ontbreken.

Omdat elders in het eruprieve complex van het Boschveld een dikke

vulkanische serie het dak der dieptegesteenten vormt, dat door tin-

1) H. A Brouwer, loc. cit. p. 16.
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giiaietische en caniptonietisclie gangen wordt doorsneden^), is het

zeer waarschijnlijk, dat ook in de omgeving der Pilandsbergen der-

gelijke gesteenten zich oorspronkelijk als een dak o\er de diepte-

gesteenten uitstrekten. In \erband met de intrusie van het foyaie-

tisdie magma, dat jonger is dan granieten en norieten beide, is het

dak plaatselijk ineengezakt en terwijl het overal in de omgeving door

erosie is verdwenen, zien we slechts ter plaatse dier ineenzakking

de resten gespaard.

Het massief der Pilandsbergen behoort dus niet tot die groote

groep \ an intrusies, waarmee tangentieele druk in het geintrudeerde

deel der aardkorst gepaard gaat, hetgeen eveneens door de aanwezigheid

van een groot aantal zeer lange \ertikale gangen wordt be\\ezen.

Ook zakkende schollen elders kunnen niet het magma hebben opge-

perst, daar de grootste zakking van het dak juist daar heeft plaats

gehad, waar het foyaietische magma is opgestegen. Wel staan druk

en verschuivingen in direct \erband met de oudere hoofdintrusie

van het Boschveld ") en zijn de jongere foyaietische intrusies in

hoofdzaak iieperkt tot plaatsen, waar trekspanningen zijn opgetreden

en dus drukontlasting heeft plaats gehad.

De zakking van het dak en de intrusie worden dus beide beschouwd

als gevolg van de gemeenschappelijke oorzaak, die de drukontlasting

tot stand bracht; de vraag, in hoeverre de wegzakking van fragmenten

van het dak in het onderliggende magma tot de batholietische invasie

heeft meegewerkt (Daly's ,,overhead stoping") is daarbij van onder-

geschikt belang; alleen moeten we wel aannemen dat zakking en

intrusie ten deele gelijktijdig zijn geschied.

Soortgelijke verhoudingen vinden we ook bij de Groenlandsche

gesteenten terug.

Ontstaan der schisteuse structuren.

Het ontstaan dezer srructuren tengevolge \ an tiuciuatie in het

kristalliseerende magma is om de volgende redenen onwaarschijnlijk:

'J . De intraUelstrurtnur hlijft over grooten afstand loodrecht op

liet hiaijvlak constant. Men zou dus in een batholietische ruimte over

groote hoogte een regelmatige afname der snelheid in het stroomende

magma moeten aannemen. Op hel onwaarschijnlijke hierxan werd

reeds door Ramsay gewezen.

^) H. A. Brouwer, loc. cit. p. 35 en 89.

P. A. Wagner, Nole on an interesting dyke intrusion in the upper Water-

berg syslem. Transactions Geol. Soc. of South Africa 1912. p. 26 e.v.

-) G. A. F. MoLENGRAAFF, Gcology of the Transvaal. Johannesburg 1904, p. 50 e.v.

A. L. Hall, Ueber die Kontaklrnetamorphose an dem Transvaalsystem im

ösllichen und zcnlralen Transvaal. Min. u. Pelr. Mill. XXVIII, Heft 1, 2, 1909.
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2. Dl' ((('(/irii'/uianldji's l'njili'u (jrootenih't'Is <'n')i>iuji/ii/ (tan Iwi

schhitvhik, doch (hiurin oni'ci/c/matii/ rcrsprfi<l. Iii ceii stroomend

magnici /.oiidoii de naaldjes iieijiing liel)l)C)i /.idi exenwijdig aan de

strooiningsricliting- te i-angscliikl<eii. Aanwijzingen in deze i-icliting

ontbreken meestal geheel.

3. De Jujauri'ten irU<!elen af t-ii zl'pi door oren/rou/fn tu'rhnrulen

met gesteenten zonder purnllelstructuxr. Bij een aanname \an stroo-

mingen zonden ook deze laatste gesteenten, die ongeveer gelijktijdig

met de Injanrieten er onder en er boven gekristalliseerd zijn een

parallelstrnetuur moeten vertoonen.

4. /;/ de hrecciezone tusschen de (iroenlandsche lujanrieten en de

nmijaieten komt dijferentifitie naar de randzones voor. Daar de Injan-

rieten tnssclien de nanjaietblokken zich slechts daardoor van <le overige

onderscheiden, dat de parallelle rangschikking der samenstellende

mineralen vlakken \olgt, die om de nanjaietblokken heenbnigen, zon

ook tnssclien de nanjaietblokken een voortdnrende strooming moeten

hebben plaats gehad, die de differentiatie zon hebben verhinderd.

Beproeven we dns een andere xerklaring voor de beschreven

zeer sterk wisselende strnctnren te vinden.

Het moedermagma van al deze gesteenten is gekenmerkt door een

hoog gehalte aan pnenmatolytische gassen en een daarmee gepaard

gaande groote kristallisatiekracht en tot lage temperatunr gehand-

haafde dnnvloeibaarheid. Daar de verschillende foyaietische gesteenten

van Groenland en waarschijnlijk ook die der Pilandsbergen met

geringe tijdsverschillen zijn gekristalliseerd, kan de temperatnnr slechts

een bijkomende factor voor het ontstaan der zeer verschillende

structuren zijn. Ook de door fractioneele kristallisatie of door scheidino-

naar het soortelijk gewicht ontstane differentiaties kunnen, daar ze

voornamelijk de samenstelling en niet in de eerste plaats de structnur

der gesteenten wijzigen, hier bniten beschouwing blijven.

Uit een dergelijk magma zullen grofkorrelige variëteiten bij oiige-

stoorde kristallisatieomstandigheden worden ge\ormd, waarbij poikili-

tisclre structuren door \erscliillen in kristallisatieki'acht, in xerband

met atHiniteit, massaverhoudingen en oplosbaarheid der componente]i,

kunnen worden verklaard. Voor de tijnkorrelige variëteiten is een

gedwongen snelle kristallisalie noodzakelijk, bewegingen in het mauma
behoeven daarbij niet op te treden. Deze snelle kristallisatie zal kunnen
optreden door ontwijking \an gassen uit het door zijn groot gehalte

aan |!neumatolytische gassen tot lage temperatuur dun vloeibaar

gebleven magma, dat dan plotseling \isceus wordt, zoodat zich o-een

groote kristallen meer kunnen ontwikkelen.

42*
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Heerscht daarbij tijdens de kristallisatie een éénzijdio- gericlite druk,

dan zal deze — in het dun\ loeibare magma in een alzijdigen ouigezet —
thans zijn invloed kunnen doen gelden. Het is dus ni3t toevallig,

dat juist de tijnkorrelige lujanrieten een groote neiging tot i)ar;illel-

structuur Aertoonen. In het visccuse magma kunnen geen sterke

stroomingen meer optreden : daarin kan dus geen paraUelstructuur

ontstaan. Wanneer vóór de drukontlasting reeds grootere \eldspaat-

kristallen waren gevormd, zullen deze parallel worden gericht en

door een vilt van aegiriennaaldjes worden omgeven : Kolagesteenten j;

heerscht geen éénzijdige druk, dan zal een gesteente worden gevormd,

dat zich slechts door den habitns \an den aegirien en arfvedsoniet

van de normale foyaieten onderscheidt.

Door de viscositeit ^•an het magma zal de ontwijking der gassen

worden geremd en door geleidelijken toevoer van gassen uit het

onderliggende magma zal daarna een overgang ontstaan naar gesteenten

van den habitus der kakortokieten, die zich bij ongeveer gelijke

chemische samenstelling van de lujanrieten onderscheiden door toename

der korrelgrootte, door het ontbreken der parallelstvuctuur en door

den naaldvormigen habitus \an aegirien en arfvedsoniet. De thans

versterkte druk werd in dit dunvloeibare magma weer in een

alzijdig gerichten omgezet.

De regehiiatig terugkeerende successie van verschillende variaties

der kakortokieten werd reeds door üssiN(i door een regelmatig terug-

keerende drukontlasting, geholpen door scheiding naar het soortelijk

gewicht verklaard. Het optreden van smalle overgangszones zonder

afwijkende structuur tusschen de verschillende variaties en de betrek-

Jvelijk geringe dikte der banken bewijzen dat de drukontlasting veel

zwakker was, dan tijdens de kristallisatie der lujanrieten.

Het omsluiten der naujaietfragmenten in de brecciezone kan worden

verklaard door een zakking van het dak, gelijktijdig met de volume-

vermindering en kristallisatie der lujaurieten, waardoor een voor de

ontwikkeling der parallelstructuur bevorderlijke druk\erhooging ont-

staat. Ook hierbij zal de parallelle rangschikking der mineralen vlakken

volgen, die om de naujaietl)lokken heenbuigen.

Hij een minder regelmatige zakking van het dak, zooaU in de

Pilandsbergen schijnt te hebben plaats gehad, wordt ook de druk

en de verbreiding der verschillende structuren in den batholiet

onregelmatig. De zich herhalende perioden van drukontlasting en de

gelijktijdige ontwijking van gassen uit het magma kunnen gepaard

zijn gegaan met vulkanische erupties van wisselende intensiteit.
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Overeenkomst met structuren der krlstaïïijne scidsten en der

contactf/esteenten.

In gesteentc'i), die de hijaiirieleii begeleiden, \ inden we een groote

verscheidenheid van zeefstmeluren, die in een vroegere mededeeliug^)

uitvoerig zijn hes|)i-oken. Zeef- en paralleistrnctnur xinden we
terug bij kristaUijne sehisteu en eontaetgesteenteu. Zoo verinekien

reizigers uit de eerste helft der vorige eeuw chlorietschisten en

gneissen onder de gesteenten van Groenland en noemt ('aki.

Mauch ') gneissen onder de gesteenten der Pilandsbergen. Deze

groote struetuurverwantsehai) wijst op overeenkomst in de g'enese

;

de hoofdfaetoren bij het ontstaan der contactgesteenten zijn dan ook

rijkdom aan pneumatolxtische gassen en kristallisatie i)ij lage tempe-

ratuur, terwijl de omkristallisatie onder druk in \ast gesteente,

zooals bij de kristaUijne schisten plaats vindt, een dergelijke structuur

zal doen ontstaan, als een plotselinge snelle kristallisatie onder druk

in een reeds \isceus magma, waarbij ook de normale wetten, die

de kristallisatie in een langzaam afkoelend magma beheerschen, niet

meer van kracht zijn.

De aegirien- of arfvedsonietrijke lujaurieten, waarin de veld-

spaten slechts in kleine kristallen zijn ontwikkeld, vertoonen b.v.

een groote uiterlijke overeenkomst met sommige amphibolieten. Voor

beide is karakteristiek een gelijktijdig kristalliseeren door het geheele

magma of een gelijktijdig om kristalliseeren door het geheele gesteente,

waarvan gelijktijdige vormijig van veel kleine kristallen het gevolg is.

Beide zullen echtei* in het algemeen kunnen woorden onderscheiden,

doordat in de uit een vloeibaar magma gekristalliseerde gesteenten

\an den habitus der kristaUijne schisten, de vóór het optreden der

snelle kristallisatieomstandigheden onder den invloed van afiiniteit,

massawerking en oplosbaarheid der componenten reeds gekristalli-

seerde mineralen als zoodanig zullen blijven bestaan, terwijl bij de

kristaUijne schisten het geheele oorspronkelijke mineraalmengsel zich

aan de nieuwe omstandigheden aanpassen en gelijktijdig omkristal-

liseeren moet, waarbij de vorming \an idiomorphe kristallen door

het geheele gesteente wordt tegengewerkt, en ditzelfde geldt voor

de vorming der eontaetgesteenteu. In een stollend magma maakt

echter een grootere moleculaire bewegelijkheid dikwijls nog de ont-

wikkeling van idiomorphisme en kristallisatievolgorde mogelijk. Deze

verschillen zijn bij de in beide gesteentegroepen verbreide zeef-

structnren somtijds duidelijk waar te nemen.

1) H. A Brouwer, Over eigenaardige zeefstructuren iu alkalirijke stollings-

gesteenten. Deze Verslagen, 13 November 1911.

2) G. Mauch. Reisen in Süd-Afiika (1865— 1S72). Erganzungsheft N'\ 37 zu

Petermann's Geogr. Mittheilungen, p. 14, 1874.
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Bij een deliiiieeriiiji- der kristallijne sehisteii als nietainorplie ge-

steenten, beliooi-eii de liijaurielen niet tot deze groep; hetzelfde geldt

voor vele andere gesteenten, die veelal als kristallijne scliisten worden

vermeld. Als zoodanig kunnen worden genoemd de gesteenten van

talrijke, l)uiten groote plooiingsgebergten gelegen gneissgebieden, die

evenals de beschreven neplieliensyenieten zeer sterk wisselende typen

vertoonen en waarin alle sporen van dynamisehen invloed na het

vast worden ontbreken.

Ten slotte blijkt uit liet voorgaande het belang der factoren, die

werken bij piëzokristallisatie en piëzocontactmetamorphose, voor de

voi-ming van gesteenten van den habitus der kristallijne schisten.

Physiologie. — De Heer Winkler biedt eene mededeeling aan van

den Heer J. J. H. M. Klessens. ,,Vorin en functie van het

rompdennatoom, getoetst ami de strycJinine-segmentzones''. ^)

(Mede aangeboden door den Heer Wertheim Salomonson).

Het theoretisch rompdermatoom van menscli en zoogdieren, is

een trapezium, \velks korte basis in de dorsale middellijn, en welks

lange basis in de ventrale middellijn ligt. Deze voorstelling dateert

reeds van turck, die er op heeft gewezen, dat éénzelfde aantal

achterwortels dorsaal de huid over de thoracaalwervels verzorgt,

terwijl zij ventraal een veel grootere huidstrook, zich uitstrekkend

van het manubrium sterni, tot aan de symphysis pubica, voorzien.

De anatomisch gej^raepareerde dermatomen (Bolk -), G rosser en

Fröhlich ^)) schijnen deze opvatting te steunen.

Ook de experimenteel, volgens de ,,reniaining aesthesia" methode

bepaalde wortelvelden, die Sherrington ^) bij Macacus rhesus vond,

hebben een vorm, die aan den theoretisch gepost uleerden beantwoordt.

Sherrington schrijft, dat de band die de dermatomen op den romp

1) Naar onderzoekingen, veniclil in hel pliysiologiscli laboraloiim der Universiteit

van Amsterdam.

2) L. Bolk, Die Segmentaldifferenzirung des menschliclien Ruirpfes und seiner

Exlremitalen. I-IV. Morpliologiseh Jahrbuch Bd. XXV. XXVI. XXVII. XXVllI.

Leipzig 1897—19ÜÜ en : i . bolk. Een en ander uit de segmentaal anatomie van

het menschelijk lichaam. Ned. Tijrl. v. Gïeneeskunde. Amsterdam. 1897. Dl. I. p.

982. Dl. 11. p. 360.

2) O. Grosser und A. Fröhlich. Beilr. z. Kenntniss der Dormatome der mensch-

lichen Humpfhaut. Morpliol. Jalirb. XXX. S. 308. Leij.zig 1902.

^) C. S. Shekrington. Exarninalion of the peripherical Dislribution of the fibers

oi' the poste.ior Roots of somc spinal nerves I Transactions of Ihc Royal Society

of London. B. Vol. 184. p. 691 . London. 1892.
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vormen: ,.süine\vliai wider iiear il< \eiili-al lliaii al ils (|()i>al end"

is. En |)as>^im : ,,eaeli zone is narrowst at its liorsal end". Tocii merkt

SnKKRiNGTON oj), dat de pei'iplierie der dermatomen sterker voelt dan

het middengedeelte, zoodat, gaande van den i-and naar het midden

bij de sensihiliteitsbepalingen, de gevoeligheid i)lotseling soms veel

scherper blijkt te worden

Iets dei'gelijks vonden C Winki.kk en van Ki.jnberk ') bij den hond.

Zij zagen n. 1, dat de gevoelige geisoleerde zone, in het algemeen,

naar nitbreiding en vorm afweek van het theoretische dermatoom.

Deze afwijkingen waren des te sterker naar mate bij de jjroof het

operatief tranma grooter was geweest. Bovendien vonden zij een

vasten regelmaat in de wijze, waarin zich de afwijkingen vertoonden.

Deze feiten leidden hen tot de opvatting, dat het experimenteel

vaststelbare geisoleerde worteheld nooit de geheele uitbreiding van

het theoretisch dermatoom kan hebben. Zij onderstelden daarom,

dat zelfs in de meest gunstige proeven, buiten de grenzen van het

geisoleerd voelend gebied, nog een strookje huid moet aangenomen

worden tot het dermatoom te behooren. Dit strookje noemden zij

,,randveld, en spraken onder meer de overigens door hen niet

verder uitgewerkte hypothese uit, dat dit strookje misschien niet tot

zelfstandig voelen (n.1. zonder hulp der overdekkingen) in staat is.

Het geisoleerde gevoelige veld noemden zij ,,kernveld". De vorm en

uitbreiding hiervan toonde zich in de proeven van W. en v. R. uiterst

wisselvallig en afhankelijk van de postoperatoire condities van den

geisoleerden wortel en \'an het ruggemerg. Bij groot operatief trauma

was de vorm van het kernveld niet meer dan een ,,caricatuur'' en

de uitbreiding ervan veel kleiner dan van het dermatoom verwacht

mocht worden, Dit deel van het dermatoom, dat in dergelijke geval-

len ongevoelig werd gevonden, noemen W. en v. R. evenzeer ,,rand-

veld". Vatten wij W. en v. R,'s opvattingen te zamen, dan krijgen,

wij, dat zelfs in de meest gunstige experimenteele isolaties het

gevondene gevoelige gebied niet het geheele theoretische dermatoom,

maar een kernveld ervan uitmaakt, gevat tusschen twee niet aantoon-

bare rand\elden. In ongunstige gevallen, wanneer het kernveld een

caricatuur wordt, verbreedt het rand veld zich ten koste van her kernveld.

Dit laatste vond in \V. en v. R.'s proeven steeds het eerst en het

1) G. WiNKLER en lx. VAX FltJNBERK. Bouw eu functie van het rompdermatoora.

1

—

IV. Verslagen der K. Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 1902— 1905.

Amsterdam en : G. Winkler. Üeber die Rumpfdermatome. Ein experimentelier

Beitrag z. Lehre der Segmental-Innervation der Haut. Mouatschr. f. Psychiatrie

und Neurologie. Bd. Xlll. S. 161. Berlin. 1903.
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sterkst plaats in het venirale gebied van liet dennatoom. Ter ver-

klariii"- van het teit, dat de sensibiliteit in het ventrale gebied dus

zwakker blijkt, voeren W. en v. R. twee hypothesen aan : Ie. dat

liet ventrale het meest „excentrische" (n.1. het meest van het C. Z. S.

i-uo-o-emerg en spinaalganglion, verwijderde) deel van het dermatoom

is ^), en 2e, dat van svege de ,,rekking" der huid tusschen manubrium

sterni en svmphyse hier de zennweindigingen over een grootere

oppervlakte zich hebben moeten uitbreiden, dan in het dorsale gebied.

Bij gelegenheid van een systematisch onderzoek over de strych-

ninesegmentzones van de kat '), waarover ik later uitvoerig hoop te

berichten, vond ik eenige feiten, die mij in verband met de boven-

aangeroerde vragen, belangrijk genoeg leken, om hier afzonderlijk

vermeld te worden. Mijn proeven zijn verricht op katten, die door een

hooge dwarssnee tot ruggeraergsdieren waren gemaakt. Ik breng dan

strychnine aan op de intredingsplaats van een wortel, en snijd bovendien,

craniaal en caudaal twee wortels door. Ik bedien mij dvis van een combi-

natie der remaining aesthesia methode, met die der locale strychnine

vergiftiging van liet ruggemerg, Dit doe ik om zeker te zijn, dat

al mag soms ook al eens twijfel bestaan aan de streng locale appli-

catie van het gift, toch geen prikkels uit de huid langs wortels

gelegen naast die, welks linidgebied ik vaststellen wil, het rugge-

merg bereiken kunnen.

Door lichte aanraking der huid met een penseel, wordt dan

verder naaj- hyperretlexie^) gezocht: gewooiüijk is deze reeds enkele

minuten na vergiftiging aantoonbaar.

Een eigenaardig feit, dat ik bij het bei)alen en afgrenzen der

zones regelmatig gev^onden heb, is nu dat de hyperreflexie het eerst

en sterkst optreedt, in een bepaald bandvormig gebied, dat zich

echter spoedig verbreedt, doordat craniaal en caudaal een strookje huid,

dat eerst niet hyperreflectorisch was, dit nu ook wordt, hoewel in

minderen graad dan het eerst aantoonbare gebied. Heeft de geheele

strychnine-segmentzone haar grootste uitbreiding verkregen, dan blijft

dit graadverschil bestaan, zoodat een centraal gebied met sterker

1) Vergl. ook : G. vax Ruxberk* Over het in contripetale richting afsterven van

sensibele huidgebieden. Verslagen der K. Akademie v. Wetenschappen te Amster-

dam 1903, en G. van Rijnberk. Beobachtungen über die Pignieutation der Haut

bei Scyllium catulus uud canicula und deren Zuordnung zu der segmentalen Hant-

innervation dieser Thiere. Petrus Gamper. Nederl. Bijdragen tot de Anatomie.

Dl. m. p. 137. Haarlem. 1904.

2) Vergl. J. G. DussER de Barenxe. Die Strychniuwirkung auf das Zentral

nervensystem. I— IV. Folia Nem-obiologica. Bd. IV. V. V^. Haarlem. 1910-1912.
•') Bij dezen vorm van StrychninappUcatie treedt er geen Tetanus op. doch alleen

hyper reflexie

.
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liyiteiTeflexic te onderscheiden l>lijtt van een smallere ()eripliere

strook, met miiuler sterke hyperrctlexie.

Deze strvclinine-segmejitzone kan dus ino-edeeid worden in een

vroeg aantoonbare sterk hyperrelleetoriselie hinnenzone, geval tnsschen

twee wat later optredende, zwakkere bnitenzones.

Deze feiten vertoonen eene onmiskenbare verwantschap met de

bovenvermelde door Sherkington ter céne, en door W. en v, R. ter

andere zijde medegedeelde. Ik wil daarom dit eigenaardig gedrag

der stiychnine-segmenizones in verband met het, door genoemde

auteurs gevondene, nader toelichten, iioofdzake lijk op grond van

gegevens, vastgesteld bij een kat, (gemerkt 32) waar in bijzonder

gunstige verhoudingen achtereenvolgens drie strjchnine-segmentzones

bepaald konden worden, nl. links Th. VIII en Th. XI, rechts

Th. VIL

1. Strychnine-segmeiitzone Th. VIII, linh\

Nadat de kat onder aethter narcose door een d warssnee bij Thor.

II tot een ruggeraergsdier gemaakt was, wordt op de gewone wijze

een stuk thoracaalmerg blootgelegd en de intredingsplaats links van

Th. VIII met strychnine bevochtigd. Bovendien worden van Th. VI. VII.

IX. X, de dorsale wortels intraduraal doorgesneden. Al spoedig is

het mogelijk een sterk hyperreflectorisch huidgebied af te grenzen,

dat allengs breeder wordt en enkele minuten na de vergiftiging zijn

maximum uitbreiding bereikt. Het is dan nog zeer gemakkelijk een

binnen-zone en twee buiten-zones duidelijk te onderscheiden.

a. Beschrijving der binnen-zone.

Het midden gebied heeft ongeveer een band\'ormige gedaante. De

craniale en caudale grenzen verloopen eerst loodrecht op de lichaams-

as elkander parallel. De cianiale maakt echter midden op de laterale

vlakte een naar craniaal convexe bocht. Iets dergelijks is in de cau-

dale grens nauwiijks aangeduid ^).

De grenslijnen zetten hun parallel en loodrecht verloop tot op de

ventrale vlakte voort. Hier convej'geeren zij licht, zoodat de midden-

1) Bij W. en v. R. vindt men iets dergelijks vaak aangeduid. Meji vergelijke bijv.

hun fig. 27 uit hunne Ille mededeeling. Hier waren de 13e en 16e spinaalwortel

geïsoleerd. Hel oaudaal gebied van het ventrale gedeelte schijnt hier sterk inge-

krompen, terwijl craniaal de laterale uitbochting van het kernveld de anaesthetische

zone doorbreekt. Ter verklaring van deze verschijnselen namen zij een verbreeding

van het kernveld aan in het laterale gedeelte, terwijl tevens hier een relatief mini-

mum der gevoeligheid zou bestaan. Waar nu een dergelijk verspringen der grens-

craniaal en niet caudaal ook bij mijn kal bestond, kan dit feit misschien ook als

een eigenaardigheid van het 16e wortelveld beschouwd worden.
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zone, die aan de d. ni. 1. 30 mM. breed was, in de v. ni. 1. nog slechts

23 niM. meet. De v. m. 1, wordt echter door de middenzone over-

schreden en deze eindigt scherp l)egrensd, ongeveer 4 mM. overgrij-

pend op de gekrniste zijde. Hier is de hyperretlexie iets geringer

dan in de rest der zone. (Een dorsal crossed overlap kon niet worden

vastgesteld wegens de mediane huidsnede).

Het tot hier beschreven gebied wordt door een ventraal zich sterk

verbreedende buitenzone omgeven, welke, zelf zwakker retlectorisch

dan de binnen-zone, toch scherp afstak tegen het aangrenzende

aretlectorisch resp. normaal retlectorisch gebied. De buitengrenzen der

bniten-zone zijn natuurlijk tevens de begrenzing der totale strychnine-

segmentzone, welke ik nu ga beschrijven.

b. Beschrijving der totale strychnine-segmentzone {buitengrenzen

der buitenzone).

Aan de d. m. 1., nauwlijks aantoonbaar, dicht langs de voorste

grens van het binnengebied verloopend, neemt de craniale grens dei-

totale zone spoedig een meer naar craniaal gericht verloop aan,

zoodat de craniale buitenzone in de d. m. 1. nanwlijks een paar mM.

breed, in de v. m. 1. iO mM. breedte heeft.

De caudale grenslijn blijft aan de d. m. 1. eveneens bijna samen

met de caudale grens der binnenzone verloopen : zij ligt hier nauw-

lijks enkele milimeters buiten. Haar verder verloop is echter even

als dat van de craniale grens, sterk di\ergeerend, dus hier sterk

caudaalwaarts, zoodat vooral in het ventrale gebied een breede

buitenzone ontstaat, welke in de v. m. 1. 21 m.M. breed is. De cau-

dale buitenzone is dus bijna tweemaal zoo breed als de craniale.

Beschouwen wij deze groote uitgebreidheid, en den voi-m welke

door de toevoeging der zoo breede buitenzones, de totale strychnine-

segmentzone verkrijgt, dan zou men geneigd zijn aan te nemen, dat

ongeveer het geheele theoretische, ideale dermatoom hier voor den

dag is uekomen. Heiinncrt men zich nu de conclusie van W. en v. R.

,,Isoliert man exj)erimenteil ein Dermatom so entspricht der erlialtene

sensibele Bezirk nie weder der Ausdehnung, nocli der Gestalt luach,

dem theoretischen oder auatoraischeu Dermatom/' ^) dan geeft de

door mij gebezigde gecombineerde strychnine-isolatie methode, zonder

twijfel meer dan de eenvoudige ,,remaining aesthesia methode".

Immers onder inxloed der stryclminevergiftiging daalt de drempel-

waarde voor de retlexie zoo sterk, dat er \an een ,,randveld", in

den zin van W. en v. R. nauwlijks meer sprake schijnt te kunnen zijn.

1) G. VAN KiJNBKRK. Veisucli eluer Sogmental-Analumie. Ergebnisse der Ana-

tomie. Bd. XYIII. Wiesbaden 1910. S. 544.
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2. Stri/chn/ni'-s('tj))h'nfzoui' riin Th. \l. luiks.

Nadat nldiis het wortelveld van Tii. \'I1I, was vastgesteld en ge-

meten, werd op de zelfde wijze door de dorsale wortels van Tli. XII.

en XIII. no^- door Ie snijden, de wortel Th. XI geisoleerd, en locaal

met strychnine vergiftigd.

De ook hier spoedig te voorschijn gekomen hyperaesthetische zone,

had een steilen trapezinm vorm, en was, toen <le totale nilbreiding

bereikt was aan de d. m. 1. 34 ra.M.; aan de \. m. 1. 49 m.M. breed.

Hier kon de craniale grens echter eerst bepaald worden nadat de

in het vorig experiment geisoloerde Th. VII door gesneden was ge-

woi'den. Want de craniale grens van Th. XI bleek de candale grens

van Th. VIII in het niveau van diens laterale craniale uitbochting

te kruisen.

a. Beschrijving der middenzone.

De raiddenzone van Th. XI neemt dorsaal ook weer bijna de

totale uitbreiding der strychnine-segmentzone in. De grenzen ervan

nemen ook hier een parallel en loodrecht verloop. Op de laterale en

Aentrale vlakte nemen zij ook een duidelijk convergeerend verloop aan,

zoodat, wanneer zij de ventrale middellijn bereiken, zij nog slechts

16 m.M. van elkander verwijderd zijn, terwijl aan de dorsale middel-

lijn de biimenzone ongeveer 32 m.M. breed is.

b. Be.ichrijvinii der buitengrenzen der huitenzone. {Totale drgclinine-

segmentzone).

De craniale grens ligt in het dorsale gebied nauwlijks merkbaar

craniaal van de craniale grens der binnenzone. ( )j) de laterale vlakte

echter, wanneer de craniale grens der binnenzone uaat convergeeren

(dus caudaalwaarts verloopen gaat), wijkt zij sterk divergeerend ^^dus

craniaal waarts verloopend) af. De buitenzone wordt hierdoor vrij

breed; aan de \-.m.l. bereikt zij eene breedte van 21 m.M. De can-

dale grens der buitenzone volgt die der binnenzone ook tot op de

laterale vlakte, dan ongeveer ter hoogte, waar ook de craniale gren-

zen \an binnen- en buitenzone uit elkaar wijken, slaat ook zij een

divei'geerende richting in igaat dus caudaal verloopen. In het niveau

der oksel-liesplooilijn bereikt de buitenzone haar grootste breedte.

Van hier verloopt zij verder ventnialwaarts, vrijwel loodrecht op de

lichaamsas. De caudale builenzoue is aan de v.m.1. slechts 12 m.M.

breed.

Overziet men nu de strychnine-segmentzone in haar geheel, dus

binnen- en buitenzone te zameji, dan krijgt men den indruk, dat de

beide Nelden, die haar \ormen (zoowel bimien- als buitenzone), de
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nei"ino- verloonen iii te krimpen. Voor deze meening pleiten: 1. de

sterkere convergentie der l)innenzone-grenzen naar de ventrale mid-

dellijn toe, die ons aan de „kernvelden" van W. v. R. doen denken
;

2. het overwegen der i-raiiiale Iniitenzone in breedte boven de cau-

dale, \ooral in het \eiitrale gebied: .'>. het verdwenen zijn eener

duidelijke „ventral erossed overlap". 4. het aan <le d.m.1. even breed

zijn als het vorige fVIIle Th.) gebied, h-ei- 34 m.M. terwijl aan de

v.m.l. de breedte, iiier 49 m.M. dus zes m.M. geringer is.

Mogen wij hier oi> deze gronden een eerste begin van inkrimping

aannemen, dan treft ons hoe de zone juist in haar meest excentrische

gedeelte, deze verkleining ondergaat, n.1. in de ,,ventral crossed

overlap", en verder in het caudo-\entrale gebied. Wij krijgen dus

een inzicht in de wijze w^aarop de inkrimping begint, en moeten

dan opmerken, dat deze overeenstemming vertoont met wat Sherrington

en\W. en v. R. reeds l»ij hunne wortelvelden zagen.

Men kan dus wel aannemen, dat zoowel de dermatonen als de

strychnine-segmentzones, wanneer zij inkrimpen dit op de zelfde

wijze doen en beide in het crossed-overlap gebied en in het caudo-

ventrale stuk hun zwakste punt hebben.

'S. Strychnlne-segmentzone van Th. Vil. rechts.

Daar de kat na atloop der \ermelde bepalingen zich nog in zeer

goede condities bevond, ging ik over tot het alsnog vergiftigen \an

eenen wortel, nu aan de rechter zijde van het ruggemerg. Ik nam

daarvoor Th. VII. waar ik de applicatie der strychnine zoo voor-

zichtig mogelijk deed, en nu de aanliggende wortels niet doorsneed.

Van te voren had ik mij overtuigd, dat er rechts in de huid geen

spoor van hyperretlexie bestond. Tevens werd links nn de eerst

geïsoleerde wortel Th. VIII doorgesneden

Xa de vergiftiging trad spoedig eene duidelijk hyperretlectorisclie

zone te voorschijn, welke zeer gemakkelijk af te grenzen was.

De zone was zeer uit gebreid, en er waren geen duidelijke con

trasten tusschen binnen- en hnitenzone te \'inden.

BesclirijvuKj der totale zone van Th. VII. recht-;.

De craniale gi-ens verlaat de d. m. 1. ongeveer in het niveau van den

processus S[)inosus van den Ten thorocaalwervel, en verloopt ongeveer

loodrecht oj) de lichaamsas, met lichte caudaalgerichte convexiteit op

de laterale vlakte. Op de ventrale vlakte wijkt zij weer iets meer

craniaalwaarts af. De v. m. 1. wordt bereikt 10 niM. craniaal van

de craniale grens van de liid^er Vil Ie thoracaalzone. OIon vergelijke

de figuur 3.)
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De caudiilo grens verlaat ongeveer .']() niM. candaal \an de xorige

de d. ni. 1. en loopt bijna j)arallel aan deze mei geringe neiging

eandaaluaai'ls Ie dix-ergciM-cn. /ij IxMciki de \. iii. 1. Ie /.anicii mei

de eaudale grens van de linker \'llle llioi-aeale zone. (Vergel ijkj Ie

boven gegeve]i beseln-ijx ing en ligiinr. 3.) In de v. m. I. be<lraagl

de breedte de geheele zone 43 niiM. Een ventral erossed overlap kon

niet vastgesteld worden. Dit feit, alsmede de belrekkelijk geringe

breedte van het veld kan de onderstelling reelitvaardigen, dat wij

liier met een begin \an inkrimping te doen hebben, althans heeft

de zone als strychnine-segmenizone niet de maximnm nilbreiding die

zij kan hebben. (Th. \\\l aan de linker zijde was veel^breeder.)

Niettegenstaande wij dus hier zelfs nog niet met een optimum te

doen hebben, vond ik bij nauwkeurig betrekken der grenzen op de

vaste beenpunten onder de huid dat de uitbreiding op de laterale

vlakte reeds beantwoordde aan ruim 3 ribben en 3 intercostaalruimien.

Een dergelijke uitbreiding is nu dezelfde die Mertkns ^) praeparatorisch

als de norm voor het rompdermatoom van den mensch kon vaststellen.

Ook de trapeziumvorm beantwoordt aan het anatomisch derma-

toom : al deze verhoudingen spreken er dus sterk voor, dat de door

mij gebezigde methode meer geeft dan de gewone isolatie-methoden,

en verstei'ken de opvatting, dat de strjchnine- segmentzone inderdaad

het geheele wortelveld : het theoretische dermatoom vertegenwoordi-

gen. Indien dit inderdaad zoo is dan mogen wij tevens concludeeren,

dat de onderstelling van W. en v. R., dat het kernveld en het

geheele dermatoom in de laterale afdeeling de grootste breedte heb-

ben, niet juist is, maar dat de grootste breedte aan de v. m. 1.

bereikt wordt.

Ten slotte kunnen wij door een vergelijking der gevonden maten
der zones, trachten een inzicht te verkrijgen over de overdekkingen

der wortelvelden. Ik begii;; daarvoor hier al de door mij vastgestelde

maten in een tabel weer te ge\en, daarbij ook die der aretlectorische

zone links, gelegen tnsschen de geisoleerde Th VIII. en Th. XI. aan-

teekenend.

Gelijk bekend geven W. en v. R. de overdekking der kernvelden

1) Vei-gl V. E. Mertf,ns. Ueber die Hautzweige der Iiilercoslaincrven. Anatom.
Anzeiger Bd. XIV. S. 74. Jena. 1891. Mertens beschrijft hier de nilbreiding o.a.

van de Ie intercostaalzenuw bij den mensch. Hij vond : dat het door deze ver-

zorgde gebied : . . . .,,sich über drei Intercostalraunie, und ebensoviel Ripp
erstreckte, und zwar began es mit dem driften Intercoslah-aum, und endete

der sechsten Rippe."
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B ]• e e d t e d.m.1.
Lat.

lijn

Pap.
lijn

Strychnine- binnenzone 30

segmentzone craniale buitenzone 2

van Th. VIII.
,

caudale buitenzone , 3

30 24

7
j

10

13 ! 16

23

10

21

Totale breedte der str.segm.zone 35 50

Areflectorisch

gebied
11

Totale breedte van Th. XI 34 55

Strychnine-
segmentzone totale breedte der zone 30
van Th. VII

50

10

53

54

10

Strychnine-
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2,*'
-f- y = 35 111. M.

terwijl dan de arellcctorisch zone iiiliiedrukl moet worden als:

2// + ./; = J 1 ni.M.

Daaruit kunnen wij berekenen de waarden van ,/• on van //.

2.V + >/ = 35 2,i' + y = 105:3 r + 2y = 33:3

•' + //2// + .i = ll

'ó.v + 3// = 4()

Waaruit volst dat

:

4(3:3

X : y = 59 : —13

_ '^^ _
//
— — ^^'—

-

.,.
-I- y = 46:3

Il = - \\V6

X.

Stellen wij nu het geheele wortelveld

'2x + // = 2,T—

9

1 dan is

9
1, dus 16./' = 9, en dus .*• = —

.

16

Hieruit volgt dus dat de wortelvelden elkander aan de d. in. 1.

9

"
9

\oor — overdekken. AV . en v. R. hadden het op ongeveer -^
16 lo

geschat, w^at dus vrijwel niet mijn uitkomst overeenstemt.

Llit de geconstrueerde figuur (fig. 4) blijkt, dat in de dorsale romp-

huid, gedeelten afwisselend door twee, en door drie wortels voor-

zien worden. In het midden van elk dermatoom treffen elkander de

uiterste randjes der beide aanliggende velden, die elkaar hier voor

16
overdekken. Hier vindt dus een drievoudige wortelinnervatie

plaats. In de rest van het dermatoom overdekken slechts twee vel-

den elkander.

Voeren wij thans dezelfde berekening uit voor de v. in. 1. Hier

kwam zooals men zich herinneren zal, geen aretlectorisch gebied

voor. Toch kunnen wij een analoge, hoew^el eenigszins meer gecom-

pliceerde berekening maken, rekening houdend met de gebleken

overdekkino; der velden van Th. YIll en Th. XI.

I
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Iii de litiaui' steil dus zone I Th. YIII, en zone IV Th. XI voor.

Daar Th. VIII en XI elkaar 10 m.M. overdekken, mag ik stellen:

jyi =z 10. Noemen wij nn ,/ de overdekking van twee aangrenzende

velden, en ?/ de overdekking van twee alterneerende velden, dan

vinden wij voor />^:

pq = Cq—Cp = C' n~-hB daar 6/^ = hB

pq = ?/

—

{AB—Ah) daar Ca = y (n.1. de oveixlekking van

I op III)

pq = i/~{2x—y—.v)

pq = y— ,i' + // = —'V2y = 10 m.M.

Daaruit volgt

:

2,v—y = 55 1) —.T—26 = 10

—2i—4v = 20 4r—2z/=110
37/ = 75 'Sx = 120

y = 25 .V = 40

De overdekking der onmiddellijk aanp;renzende wortelvelden (.r) is

ilO 8

dus — = — ; en de overdekking van een wortel veld met het derde
55 11

4^ ^/^ "/r^ Ifi

gii^.'i^.jJi H^

Fig. 4.

Schema der onderlinge overdekkingen der dermatoraen, aan

de d. m. 1. en aan de v. m 1. (De dorso-venlrale afmeting is

in verhouding niet geheel juist)

1) Ik neem hier voor de berekening de breedte van Th. VIII en niet van Th. XI

omdat ik onderstel, dat dit veld eenigszins ingekrompen was.
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25 5
daaraan volgende (y) is _= — . Ten slotte is dan de overdekking

').) 11

10 2
van een wortelveld niet het vierde 'p<[): 7- = —.

55 11

W. en \. R. onderstelden, dat de worlelvelden elkaar voor de

lielft overdekken, zoodat veld i tegen veld 3 staan zon. Elk linid-

pnnt zon dns slechts door twee wortels verzorgd worden. Cit mijn

gegevens blijkt nn dat de overdekkingen veel steiker zijn, en dat op

sommige pnnten zelfs vier wortelvelden elkander overdekken. De

rangsciiikking is aan de \ . m. 1. dns zoodanig dat hier strooken die

door 2 randen \ix\\ wortehelden en door 2 meer centrale gedeelten

er\'an verzorgd worden, afwisselen met strooken voorzien door min-

der periphere gedeelten van drie wortelvelden.

Herhalen wij de boven gegeven berekeningen nn ook nog voor de

,,binnenzones'' mijner strychnine-segmentvelden, dan blijkt de over-

1

dekking hiervan aan de d. m. 1. niet — zooals ^\ . en v. R. meenden,

doch — . x\an de ventrale mediaan lijn, waar W. en \. R. geen

overdekking hnnner kernvelden vonden, blijkt de overdekking der

binnenzones ongeveer ^. Uit dit groote verschil tnsschen de resul-
5

laten der gewone isolatiemethode en de mijne, blijkt wel weer welk

een sterke verlaging der drempelwaarde voor prikkels door de

strychnine bewerkstelligd wordt.

Tot zooxer de feiten. Het schijnt mij nn niet onmogelijk eenige

vragelijke pnnten der segmentaalinnêrvatie der huid op grond van

mijn resultaten nader te toetsen.

Beginnen wij met de bekende z.g ,,Langelaansche lijnen"'. Volgens

dezen antenr ^) vindt men in de huid xnn normale personen hyper-

aesthetische lijnen en banden, welke zich zonden bevinden in de

intersegmentaal-grenzen. Uit mijne berekeningen der overdekkingen

zon nu integendeel kunnen volgen, dat deze normale hyperaesthesie

eerder aan te nemen is in die hnidstrooken waar telkens drie (aan

de d. m. 1.) dermatomen elkander overdekken. Deze strooken liggen

echter niet intersegmentaal in den zin van twee onmiddellijk op

elkaar volgende velden, maar juist tegenover de as van een wortel-

veld. Tevens vormen zij de, als men wil ,,intersegmentaalgrens" van

elk derde dermatoom. Hier uit kan dan texens geconcludeerd worden

') J. Langelaan. Over het bepalen van wortelvelden op de huid van gezonde

personen. Verslag der K. Akademie v. Wetensch. te Amsterdam. 29 Sept. 1900.

43

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXI. Ao. 1912/13.
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(lat de afstand tiisselicn twee ,,Langelaanscbe lijnen" niet de breedte

\an een dennatoom nitmaal^t, maar de halve breedte. Aan de v.m.1.

zijn de verliondingen te compliceerd dan dat een analoge interpre-

tatie kan worden gewaagd.

Ook op liet veelomstreden gebied der pigment-teekeningen van

gewervelde dieren, zou de kennis der innervatieverlioudingen der huid

zooals die uit de studie van de stryehnine-segmentzone nu iets meer

gedetailleerd wordt, nuttig kunnen zijn. Bepaaldelijk doel ik hierop

de donkere strepen van zoovele dieren. Sherhington ^) heeft reeds

ei' op gewezen dat zij l>ij zebra en tijger segmentaal gerangschikt

schijnen. Van Rijnberk -) beschouwt de donkere strepen als een

uiting van de sterkere innervatie welke volgens hem in de interseg-

nientaalgrenzen, zou bestaan, Hier zou door de overdekkingen der

kernxeldeu eene ,,Sumniatie"" der innervatie aanwezig zijn. Het is

duidelijk, dat ook op deze beschouwing van toepassing is wat ik

boven reeds zeide in verband met de ,,Langelaansche lijnen". Dan

zonden de ,,overmaat-contrasten" van Van Rijnberk dus gerangschikt

kunjien zijn in die strooken, waar de uiterste randen der alternee-

rende dermatomen over elkander heen grijpen.

Ten slotte kan er hier nog gewezen worden op de maatverhou-

ding der korte basis N'an het trapeziura\'ormige dennatoom (in de

d. m. 1.) tot die der lange basis in de v. m. 1. Deze verhouding is

bij het hier besclireven Th. VlH-gebied, als van 2 : 3. (In werkelijk-

heid waren de verhoudingen 35 : 55). Het is nu wel opvallend, dat

deze \crhouding van 1 : 3 juist de ,,rekking" uitdrukt van de ven-

trale huid (\an manubriuni tot sjmphyse) ten 0[)zichte van de

dorsale van de eerste tot dertiende borstwervel. Deze verhouding

door Sherrington opgegeven \oor Macacus, kon ik bij de kat onge-

xcer ook zoo terugvinden.

Samenvatting.

I. In gunstige gevallen heeft de strvchnine-segmentzone den juisten

voi-m, en hoogst waarschijnlijk ook geheel dezelfde uitbreiding van

het theoi'etisclie dermatoom. Zij verschijnt dan als een trapezium,

welks korte basis in de dorsale, en welks lange basis in de ventrale

lichaamsmiddellijn ligt.

^) C. S. Sherrington. loco citato. pag. 737.

~) G. VAN Rijnberk. De huidleekeuingen der gewervekle dicieii iii verband met

de segmeiitaalleer. Verslagen der K. Akademie v. Wetenschappen te Amsterdam.

30 Sept. 1905.



J. J. H. M. KLESSENS. „Vorm en functie van het rompdermatoom,
getoetst aan de strychnine-segmentzones".

Fig. 1. Linker zij van kat 32. Binnen- en buitenzones van

Th. Vlll. {a d p q) en van Th. XI. {e f m /?).

(Aangeduid de libbcnboog en de scapuhi en de crista ilei).

Fig. 2. Buikzijde van kat 32. Links de binnen- en

buitenzones van Th. VIII {p q) en van Th. XI (/z w).

Rechts de totale zone van Th. VII.

Fig. 3. Rechter [^zijde van kat 32. Strychnine-

zone van Th. Vil.

(Aangeduid de ribbenboog en de scapula).

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A' 1912 13.
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II. De stncliniiie-scgiiienlzone beslaat uit twee sclier|) oiidcrsclieid-

bare afdeelingcii : oeiie ,,bliiijeiizoiie", die eerder liypcrreflecloriscli

wordt, en dit het sterkst blijft, en eene ,,biiitenzone" die later oj>-

treedt, en zwakker liyperretlectoriscii blijft. Dit gedrag der stryclmine-

zone is dus analoog aan wat Sherrinoton en vooral W. en v. li.

reeds schreven over de sensibiliteit in het door de isolatie-methode

gestudeerde dermatoom.

III. Ook de vulnerabiliteit der strychnine-segnientzone xei-foont

groote verwantschap met die der geïsoleerde wortelvelden : zij begin-

nen in te krimpen in het ventrale overlapgebied, en in het caiido-

ventrale deel der zone. Voorts vertoonen zij e\ enals de wortelvelden

de eigenaardigheid, dat bij inkrimping, de binnenzone, analoog aan

het kernveld, ten voordeele van de buiten zone, analoog aan het

randveld, kleiner wordt.

IV. Op grond van dit alles mag men dus aannemen dat de overige

voor de strychnine-segnientzone gevonden verhoudingen ook voor de

dermatomen gelden, en wel :

9
de overdekking van de d. m. 1. bedraagt — , en aan de v. m. 1.

S— . Hierdoor wordt de huid alterneerend verzorgt : aan de d. m. 1.

11
°

2 5
voor — door drie wortels, en voor — van elk dermatoom door twee

16 16

2
wortels; en aan de v. m. 1. voor — door vier wortels, en telkens voor

11

— van elk dermatoom door drie wortels.
11

V. De ,,Langelaansche lijnen" en de ,,overmaatcontrasten door

summatie" van v. Rynberk, beantwoorden waarschijnlijk aan de

strooken huid, waar, aan de dorsale middellijn, de innervatie door

drie wortels geschiedt. Indien die hypothese bevestigd mocht worden,

zou men in genoemde huidlijnen inderdaad een middel bezitten ter

bepaling der dermatoomgrenzen, daar tusschen elke twee dergelijke

altcrneerende lijnen, juist een dermatoom gelegen zou zijn.

43^
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Physiologie. — De Heer Winkler biedt eene mededeeling aan van

dcji Heer Dr. L. J. J. Musrens : „De achlersie lamjshamlels

en de luanegebeicetjin//".

(Mede aangeboden door den Heer Wertheim Salomonson).

Li eene serie experimenten aan katten werd, met behulp van diverse

naalden, eene laesie aangebracht in den liersenstam, van de achterste

commissuni' tot de vestibularis kernen, met xermijding van den J\"-ves-

tibularis, waarvan de verwonding steeds zulke heftige rolbewegingen

naar de zieke zijde veroorzaakt, dat het waarnemen der manegebe-

weging daarbij niet mogelijk is. De microscopische controle der

verwonding en hare gevolgen voor de verschijnselen geschiedde \olgens

de methode van Marchi.

In een drietal gevallen bleken beide achterste langsbundels getroffen.

Zonder uitzondering ontaardden de langsbundels zoowel naar boven

als beneden, echter niet steeds ev.en massaal. Vooral oraalwaarts

neemt het aantal sterk gekleurde vezels snel af, hetgeen in het

l^ijzonder opvalt in J14, waar binnen het gebied der oculoraotorius-

kcrnen de verwonding plaats greep. Zoowel de opstijgende als afdalende

ontaarding omvat in deze gevallen het geheele areaal van den

langsbundel.

Het physiologisch resultaat der laesie is natuurlijk verschillend, al

naar de nevenlaesies. Steeds is het spontane voortbewegen zeer

bemoeilijkt. Dwangbeweging in den vorm van manegebeweging

ontbreekt als regel en de houding der dieren komt overeen met die

als beschreven is na duhhelzijdige labyrint!) wegname. Alleen in geval

90 werd bij uilzondering manege naar rechts waargenomen, hetgeen

wel in casu is toe te schrijxen, in verband met de resultaten na eenzijdige

laesie, aan het feit, dat een bloeduitstorting plaats greep ter plaatse

van den linker langsbundel, die kennelijk, volgens de ziekte-geschiedenis,

gedurende eenige dageji een asymmetrische prikkeling veroorzaakte.

In een tweede groep proefnemingen werd een eenzijdige verwonding

van den langsbundel aangebracht, met geringe of zonder laesie van

het complex der vestibularis-kernen. In deze 3 ge\allen werd regel-

matig een opstijgende ontaarding van het laterale deel vooral van

den getroffen langsbundel waargenomen. Naar beneden werd evenzeer

ontaarding, in het mediale deel van het areaal van den bundel

waargenomen, terwijl ook de andere zijde in hetzelfde veld eenige

ontaarding bevonden werd. Even regelmatig bestond in deze gevallen

raanegebeweging naar de gezonde zijde.
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In een derde groep werd een eenzijdige verwonding in de streek

der veslibnlarisiverneii aano-ehraelit. In deze groep van 7 dieren zijn

de resultaten nocli auatoniiscii, noch pliysiologisch zoo geniakicelijk

te overzien als in de 2 eerste groepen. Wat de ontaarde vezels in

den langsbuiuk'l betreft zoo zijn deze in alle gevallen veel minder

tali-ijk, dan na direkte verwonding van den langsbnndel. Ook geldt

voor deze, veel meer dan voor groep 2, dat oen uitsluitend beperkt

zijn der ontaarding op éene zijde mindei- vaak voorkomt ; daaren-

tegen bestaat in alle gevallen een zeer beslist talrijker zijn van ont-

aarde vezels ^an éene kant dan aan de andere. Van de 7 proef-

dieren werden in éen dier (158) door een totale lengtesnede naast

den langsbnndel alle vezelen uit de linker vestibnlaris kernen van

hun verband met de latigsbnndels afgesneden. Alleen in dit dier

bevindt zich opstijgende ontaarding in beide langsbundels. In 3 dieren

was vooral de kern van Deiteks getroffen door de verwonding (118,

113 en 99); hier bevindt zich in den contralateralen langsbnndel

een niet uitgebreide OJitaarding. In 3 dieren was de meest proximalc

dorsale cellengroep van het DEiTERS-complex getroffen (Bechtekew's

kern); in deze serieën (95, 93 en 111) kan men een beperkte ont-

aarding aan de zijde der verwonding in den langsbnndel (in het

laterale deel, overgaande in het areaal van Fase. Deiters asc.) ver-

volgen. Al deze opstijgend ontaarde vezels (meer mediaal in het areaal

van den langsbundel na ÜEiTERS-laesie, vaker lateraal na Bechterew-

laesie) verliezen zich meerendeels in de frontale deelen van de Oculo-

motoriuskernen, terwijl in alle gevallen, waarin daarnaar gezocht

kon worden, eenige vezels ontaard konden ge\'onden worden tot in

den kern der achterste commissuur. De afdalende ontaarding na

verwonding der vestibulariskernen is meestal niet zeer uitgebreid,

doch beiderzijds aanwezig, steeds sterker aan de zijde der sterkere

opstijgende ontaarding ; deze vezelen nemen steeds meer een ventrale

plaats in en zijn tot diep in het halsmerg, en zelfs lager, te vervolgen ^).

De gevonden ontaardingen leveren het bewijs, dat alleen voor de

distale kernen van het Deiters complex (vnl. het triangularis-aandeel)

het met de GuDEN'sche methode door Fuse gevonden gekruiste ver-

band met den langsbundel door de MARcnr-methode bevestigd wordt.

Voor de proximo-dorsale deelen (Bechterew's kern) schijnt uitslnitend

een homo-lateraal verband te bestaan ; deze vezelen nemen hun verloop

zeer lateraal in den langsbundel, feitelijk in den Fase. Deiters ascendens.

Wat de verschijnselen gedurende liet leven betreft, zoo is het ver-

ij Dit detail spreekt in den zin van Monakow's opgave, dat de ÖEiTERS-IfX-

vezelen, na kruising, uiteenvallen in een opstijgenden en een afdalenden tak.
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rassend waar te nemen, dat, even regelmatig als in groep 2, korler

of langer durende manegebeweging werd geobserveerd naar de zijde,

waarvan de langsbundel het minst ontaard was (hetzij de laesie

aan dezelfde, of aan de andere kant gelegen was). Eenige reserve

moet ik hier maken voor de gelijkzijdige langsbundel ontaarding,

na laesie van Bfxhterkw's kern. Want 9-5, die het schoonst de manege-

be.veging (naar links) volvoerde, had bovendien een zeer lokale verwon-

ding van het middendeel der instraling \ an den rechter N, vestibularis.

Het is nl. niet uitgesloten, dat zulk eene, een enkelen fascikel van

dien zenuw treffende verwonding een manege-beweging naar den

gezonden kant veroorzaken kan, evenals in den regel verwonding van

dien zenuw heftige en lang bestaande rolbeweging naar de zieke

zijde uitlokt. Wat 111 betreft, zoo was daar de laesie, met bloed-

uitstorting, ongewoon uitgebreid. — Uit deze bevindingen schijnt mij

de conclusie geoorloofd, dat de functie van den achtersten langsbundel,

of althans eene der functies van dien bundel, nauw samenhangt met

de gecoördineerde ^ oortbeweging in het horizontaal vlak, van oogen,

hoofd, romp en extremiteiten, in den geest als door verschillende

voorgangers was vermoed. Omtrent den preciesen vorm en richting

der resultante dier coördinatie geven genoemde onderzoekingen echter

geen uitsluitsel.

In een vierde groep proefnemingen werd (in 6 dieren) een ver-

wonding aangebracht in de streek der corpora quadrigemina anle-

riora, van de commissura posterior en van den rooden kern. In 4

gevallen bestond afdalende degeneratie uit die streek naar den langs-

bundel, uitsluitend aan dezelfde zijde. Deze ontaarding, die Jiiet zelden

uit slechts enkele vezelen bestaat, verliest zich hoog in de medulla

oblongata, meestal in de streek van den abducens kern. In 2 dezer

gevallen kan de nauwkeui-ige oorsprong dezer vezelen worden gevolgd

in de serie en blijkt, dat de nucleus van de commissura posterior

in de zone der verwonding of de verweeking is inbegrepen. Dat

vermoedelijk deze kern moet worden beschouwd als de oorsprong

van den bovenbedoelden gelijk zijdigen commissuro-medulla'ren bundel,

daartoe le\'eren de 2 gevallen (106 en 108) waarin de bedoelde bundel

niet ontaard was, aanknoopingspunten. In 106 n.1. betreft de verwon-

ding uitsluitend de oppervlakkige lagen van het voorste corpus

quadrigeminum anterius, doch laat den kern der comraissuur vrij.

In 108 werd een uitgebreide sagittale laesie \an de streek van den

rooden kern aancrebracht. Hier kan men uit de omgeving van den

rooden kern (nuc. interstitialis) een ontaarden bundel in den gelijk-

zijdigen langsbundel vervolgen, die echter niet in de abducensstreek

verdwijnt, doch veel verder naar beneden, tot in het dorsaalmerg,
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te vervolgen is. Vermoedelijk hebben wij liier met den gelijkzijdigen

tectospinalen bundel van Pkobst te doen.

Wat de d wangbewegingen betreft, zoo is merkwaardig <lat al de

4 dieren met den ontaarden commissuro-meüuUairen bundel manege-

bewegingen korter of langer tijd naar de verwonde zijde vertoonden,

terwijl het dier met laesie in het corpus quadrigeminum anterius

alleen, en dat met verwonding van den nuc. ruber alleen, deze niet

volvoerde.

In verband met deze gevallen moeten nog genoemd worden 2

gevallen met uitgebreide groot-liersen verwondijig. Terwijl in J27

alleen een nitgebreide voorpool-exstirpatie geschiedde met intact

blijven van den tlialamus oplicus, werd in 186 He geheele hemispheer

geëxstirpeerd, en ook de thalamus verwond. Alleen in dit laatste

dier bestonden aan de geopereerde zijde enkele ontaarde vezelen,

waarvan het verloop overeen komt met den genoemden commissuro-

medullairen bundel. Dat laatste dier alleen vertoonde duidelijk

manegebeweging gedurende eenige dagen.

Uit deze gegevens is te besluiten, in overeenstemming met bekende

anatomische gegevens, dat de achterste langsbundel \ezelgroepen

van verschillende herkomst en eindstation herbergt. In ieder geval

zijn 2 bundels te onderscheiden, een opstijgende en een afdalende,

die een bijzondere rol vervullen bij de gecoördineerde voortbeweging

in het horizontale vlak. De opstijgende in de laterale helft van het

areaal, verloopende bundel, wordt samengesteld nit secundaire vezelen,

afkomstig uit de vestibulariskernen ii.l. van den nucleus dorsalis

n. VIII en nuc. Deiters alsook van den nuc. nervi VIII descendens

vnl. volgens Fuse's nomenclatuur, van den pars triangularis. Deze

verbinding is voornamelijk gekruist, terwijl de verbinding van den

nuc. Bechterew met dezen bundel ook gelijkzijdig schijnt te zijn. f95;.

Deze opstijgende vestibulaire langsbundelvezelen eindigen in de

Oculomotorius kernen en den kern der achterste commissuur. De

afdalende bundel vindt zijn oorsprong uitsluitend, iiaar het schijnt,

in den nuc. commissurae posterioris (Van Gehuchten, Probstj en

kan worden gevolgd tot den gel ijk zijdigen abducenskern. Begin- en

eind-punten van beide bundels liggen dus in hetzelfde niveau.

Wat de functie betreft, zoo is het ntiuwelijks toevallig te achten;

dat in mijne experimenten de dieren met opstijgende ontaarding

aan éene zijde (bijv. rechts) naar de andere zijde, dus naar links

de manegebewegingen volvoerden ; terwijl de dieren met (van den

nuc. Comm. post.) afdalende ontaarding, bijv. rechts, naar de rechter-

zijde in manege liepen. Derhalve blijkt de door Probst opgestelde
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wet ') volgens welke ,,na een hemisectie van den liei'senstam vóór

den rooden kern nianegebewegingen naar de zieke zijde, daarentegen

naar de gezonde zijde geschieden na lieniisectie caudaal van den

rooden kern" wel gefundeerd ; echter met dien verstande, dat de

niic. commissurae posterioris en niet de roode kern het orale uiteinde

der coinniissuro-nieduUaire baan is, en dat niet hemisectie doch

eeinoudig laesie van éénen langsbcndel voldoende is, om manege-

beweging naar de gezonde zijde nit te lokken.

Door vergelijking met tal van andere seriën en subtractie der ver-

schijnselen kan worden aangetoond dat laesie der groote in het

ruggemerg atdalende banen (pjramiden, ndoro-spinale, tecto bulbaire,

vestibulo-spinale en ponto-spinale bundels), der belangrijkste opstij-

gende systemen (klein hersen-zijstrengbanen, het lint, ponto-cerebel-

laire en cerebelio-rubrale banen) niets met deze functie te maken

hebben. Wel schijnt het gelijktijdig aanbrengen van een belangrijke

verwonding in de cortex der groote hersenen belemmerend te wei ken

op de, anders spoedig optredende, compensatie der dwangbeweging

en daardoor indirect in staat is, deze dwangbewegingen langer in

stand te houden.

Gedurende dit onderzoek, dat voornamelijk den achtersten langs-

bundel en het DEiTERs-complex betrof, bleek, dat men voor dit systeem,

althans in verband met de waargenomen functiestoornissen, een drie-

tal vormen van traumatische onderbreking heeft te onderscheiden : I".

totale vernietiging van een celcomplex of bundel door het inge-

brachte instrument, waarbij de sti-uctuur niet meer te herkennen is

en het weefsel geheel of gedeeltelijk vervangen dooi" een matige

bloeduitstorting. Hierop volgt onveranderlijk en niet op grillige wijze

een totale degeneratie van de ter plaatse ontspringende of onder-

broken vezels, indien gezorgd wordt, dat de preparaten niet te lang

in Müller's vloeistof verblijven. 2°. Verweeking van een gebied,

waarbij selectief bepaalde vezelsystemen ontaard gevonden worden,

terwijl andere kennelijk gevoed blijven, en ook vermoedelijk blijven

functionneeren '^). In verband met Kohnstamm's en JMonakow's bevin-

dingen, schijnen volstrekt niet de groote, de gemiddelde en de kleine

cellen van het DEiTERS-complex, binnen zulk een verweekingsgebied

gelegen, gelijkelijk de gevolgen daarvan voor hunue voeding te onder-

vinden. 3°. Waar zich eene uitgebreide haemorrhagie ontwikkelt, en

1) Jahrbücher für Psychiatrie 1901. Blz. 41 (van de separaat afdiulc).

~) Zoo ontaardde in 102 van den, zulk een verweeking passeerenden langsbundel
wel de afdalende commissuro-medullaire bundel, en vertoonde daarvan de physio-

logische gevolgen, terwijl de opstijgende ÜEiTERS-langsbundelvezelen niet ontaard

bevonden werden.
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druk uitoefent, neemt men verscliijnselen van prikkeling van dezelfde

orde, alIoLMi heftiger waar, dan die veroorzaakt worden door het

uiteenvallen der mengscheede en den daardoor veroorzaakte gema-
tigden prikkel. l)ij de beoordeeling der physiologische gevolgen, houde
men in het oog, dat iedere verwonding volgens 1° of 3" steeds door

een smallere of breedere zone van verweeking omgeven gevonden

wordt, en ten slotte, dat l)ij een massale bloeding in den hersenstam

de hersendruk-verschijnselen een uiting der dwangbewegingen niet

zelden geheel onmogelijk maken.

Uit den aard der zaak werd in Nerschillende e\i)erimenlên het

vestibularis-langsbnndelstelsel, herhaaldelijk op meer dan één plaats

verwoond. Ten opzichte van het physiologisch effect bleek, dat een

verwonding van den i^V-vestibularis zelf den voorrang heeft boven de

verwonding van de kernen en deze wederom den voorrang boven de

langsbundel formatie.

Natuurkunde. — De Heer Holleman biedt namens de Heeren

A. Smits en H. I.. de T.keuw eene p.iededeeling aan: „Over

het stekel tin."

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

Zooals bekend is scheidt zich bij afkoeling van gesmolten tin

onder gewone omstandigheden de tetragonale modificatie af, welke

vorm in J843 het eerst door Milf^er^) werd beschreven. Deze vorm
vertoont bij 18° een overgangspunt ^), waar beneden het grauwe tin

de stabiele modificatie is.

Door Trechmann") en Foi'li,on ') werd in de jaren 1880 en 1881
buitendien nog een derde modificatie ontdekt n.1. een rhombische,

die bij uiterst langzaam afkoelen van gesmolten tin op kan treden

en broos is.

Het lag nu voor de hand aan te nemen, dat deze toestand van

tin zich bij hoogere temperatuur uit de tetragonale modificatie vormt,

want het was reeds lang bekend, dat tin op circa 200° verhit broos

wordt, en dat men in Engeland ter verkrijging van het zoogenaamde

corii tin of grain tin van deze omstandigheid een nuttig gebruik

ï) Phil. Mag. (3) 22, 263 (1834).

~) GoHEN-vAN Eyk, Z f. phys. Ghem.

2) The mineralogical magazin and Journal of the mining Soc. 3, 186 (1880).

*) Verhdel. der k. k, geologischen Reichsanstalt 1881, 237.

Jahrb. der k. k. geologischen Reichsanstalt 1884, 367,
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maakt. Het tin wordt bij liet hier bedoeld proces tot enkele graden

beneden het sraeltpnnt verhit, waarna men het \'an een groote hoogte

op een steenen plaat laat vallen, waarbij het metaal in op bazalt

gelijkende stukken uiteenvalt. \'erder werd de hierboven genoemde

onderstelling gesteund door waarnemingen van Kalischkr ^) waarbij

bleek, dat, wanneer men tin op ongeveer 200° \erhit, het aspekt

\erandert, en het metaal het voorkomen krijgt van moiré metalUque.

Zooals ScHAUM '^) reeds opmerkte, maakten deze experimenteele

gegevens het bestaan \an een overgangspunt bij ongeveer 200° zéér

waarschijn lijk, en daar de spec. gew. der tetragonale en rhombische

moditicatie die bij 15° 7,25 resp. 6,55 bedragen, vrij veel van elkaar

verschillen, scheen het aangewezen te trachten, dit overgangspunt

langs dilatometrischen weg op te sporen. De proeven door Cohen

en GoLDSCHMiDT '') genomen meteen oliedilatometer, (waarbij geen last

ondervonden werd van gasontwikkeling) leverden echter niet de minste

aanwijzing voor het bestaan van een overgangspunt, want de

uitzetting, als functie van de temperatuur voorgesteld, bleek van

J75° tot 210° een volkomen rechte lijn te zijn. Terwijl deze

proeven dus een negatief resultaat hadden opgeleverd, waren reeds

een jaar vroeger door Werigin, Lewkojefe en Tammann *) bij bepaling

van de uiivloeisnelheid vau eenige metalen, waaronder ook tin, bij

verschillende temperaturen, aanduidingen gevonden, die op een o\ er-

gangspunt in de omgeving van 200° schenen te wijzen.

Hunne resultaten waren de volgende

:

temperatuur
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Bovengenoemde waarnemers zeggen naar aanleiding \an dil resnl-

taat het volgende

:

„Von Interesse sind n(U'h die beim Ziiin l)ei 200° dentlicli anf-

tretenden Abnormalitalen in der Teniperatnrabliangigkeit der Ans-

flussgescliwindigkeiten. Beim Zinn fallt bei jener Temperatur plötzlich

die Anstlussgesclnvindigkeit. Der Grnnd iiierfiir kann nnr in der

Bildiing einer iienen Krislallart, also im Anftreten eines Uniwandinngs-

panktes gesncht werden. Von Zinn ist bekannt, dass es bei 200°

spröde und pulverisierbar wird. Genaner sind diese Umwandiungs-
pnnkte bisiier niclit untersiicht worden."

Waarom Cohen en Goldschmidt in het Chemisch wecklihid naar

aanleiding van deze proeven voor het hier bedoelde ovLM-gangspnnt

125° en in het Zeitschr. f. phys. chem. 170'' aangeven, is vol-

komen raadselachtig. Hnn bewering: „Bringt man die in Tabelle 4

.bovenstaande tabel) gei'undenen Werte in Zeichniing, so entstehen

zwei Kurven. welclie sich bei etwa 170^ schneiden, somit auf einen

Umwandlungspnnkt bei dieser Temperatur liinweisen" is beslist

foutief en bewijst dat zij de beteekenis van deze kromme niet hebben

begrepen.

Terwijl dus de proeven omtrent de uitvloeisnelheid een overgangs-

punt bij ruim 200° waarschijnlijk maken, was het zéér gewenscht

langs anderen weg tot zekerheid te komen, te meer daar de proeven

omtrent de uitvloeisnelheid, op drukkingen \an 500 KGr. per cm^
betrekking hebben. Het was daarom zéér toe te juichen^ dat de

Heer Dfgens bij de bewerking van zijn Dissertatie „Legeeringen van

tin en lood" nog eens een poging wilde wagen om den te verwachten

overgang tusschen tetragonaal en rhombisch tin dilatometrisch op te

sporen, hoewel zijn \oorgangers slechts negatieve resultaten verkregen.

Daar het den Heer Db:gens niet mogelijk bleek met paraffineolie,

die door Cohrn en Goldschmidt als afsluitvloeistof was gebruikt,

betrouwbare uitkomsten te verkrijgen, tengevolge van een, zij het

ook gei-inge, gasontwikkeling, ried een van ons (Smits) den Heer

Dkgens aan een luchtdilatometer met tweemaal omgebogen kapillair

te gebruiken. Om nu geen last te hebben \&.n ontleding der afsluit-

vloeistof werd de lucht in den dilatometer door den Heer Degens

met kwik afgesloten, niettegenstaande hierbij natuurlijk de mogelijk-

heid bestond, dat tijdens de proef, vooral wanneer deze langen tijd

moest worden voortgezet, merkbare hoeveelheden dampvormig kwik

door het tin zouden kunnen worden opgenomen. Uitdrukkelijk vermeldt

de Heer Degens echter dat ,,nooit werd waargenomen, dat het metaal

door kw^kdampen was aangetast."

Met dezen luchtdilatometer vond de Heer Degens nu inderdaad
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een aanwijzing omtrent het bestaan van een overgangspunt en wel

bij 161°.

Sinds wij ons met liet tin probleem bezighielden kwam ons deze

temperatuii»' zéér v^erdacht voor, daar toch verschillende verschijnselen

een overgangspunt bij =±= 200" doen verwachten. En daar het in

verband met het reeds gedeeltelijk gepubliceerde onderzoek omtrent

het stelsel tin zéér gewenscht scheen, de juiste ligging van het over-

gangspunt tusschen tetragonaal en rhombisch tin te kennen, werd

ook door ons een ondei'zoek begonnen om dit punt dilatometrisch

te bepalen.

Allei'cerst bleek ons toen bij herhaling van de proeven van den

Heer Degens, dat op deze wijze inderdaad een o\ergangspnnt kan

worden geconstateerd, maar dat bij opeenvolgende |)roeven dit over-

gangspunt daalt. Dit wees er op, dat tijdens de proef door het tin

dam|)vormig kwik werd opgenomen. Bij onderzoek \an het gebruikte

tin bleek dan ook duidelijk, dat het tin aantoonbare hoeveelheden

kwik bevatte, waardoor de methode van den Heer Degens helaas

was veroordeeld. Het deed ons leed tot deze conclusie te moeten

komen, vooral omdat Dr. Degens aan een van ons (SmitsJ bekend

is als iemand die vol geestdi-ift en met groote experimenteele vaardig-

heid zijn werk verrichtte, in de overtuiging niets onbeproefd te hebben

gelaten om de juistheid van zijn resultaten te toetsen. Hier heeft hij

zich ongelukkiger wijze toch vergist.

Om nu de proef zoo te nemen, dat de verkregen uitkomsten vol-

komen konden worden vertrouwd, werd door ons weer overgegaan

tot den gewonen dilatometer, en beproefd met de olie van de kapsel-

pomp, die ons als afsluitvloeistof zeer geschikt voorkwam, te bereiken,

dat er bij temperaturen tot het smeltpunt van tin geen gasontwikke-

ling optrad. Door de olie in het vacuüm van de kapselpomp goed

uit te koken, daarna in het dilatometerviit te laten vloeien en

vervolgens het geheel 20' boven het smeltpunt van tin te verhitten,

werd verkregen, dat van een gasontwikkeling tot zelfs boven het

smeltpunt van tin niets te bespeuren was ^).

iNIet den aldus gevulden dilatometer werden zoo nauwkeurig mogelijk

uitzettings- en inkrimpingskrommen bepaald, door den toestel in een

thermostaat met olie resp. een gesmolten mengsel van KNO3 6^1 NaNOg
te plaatsen, de temperatuur telkens 10^ te verhoogen, resp. te ver-

lagen, en dan na 15 minuten den stand van het olie-oppervlak af

te lezen. Hoewel de verkregen krommen niet, zooals Cohen en

GoLDscHMiDT voudeu, volkomeu recht bleken te zijn, w^as toch van

') Om tijdens de hooge verhitting de olie niet te verliezen, was het boveueind

van de kapillair van een wijder val voorzien.



665

een indicatie van een overgangspnnt niets te bespeuren. Daar volgens

de methode van den Heer Degens, l)ij kwiklioudend tin, wel degelijk

bij dezelfde wijze van werken een overgangspnnt gevonden werd,

scheen het kwik dns een positieve katalysator voor de omzetting in

liet overgangspnnt te zijn. In verband hiermede werd overgegaan

tot de bepaling van het overgangspnnt van tin, waaraan verschillende

kleine hoeveelheden kwik waren toegevoegd.

Hierbij werd niet alleen gevonden, dat bij elk mengsel zéér duidelijk

een overgangspnnt optrad, maar ook dat het overgangspnnt sterk

door kwik wordt verlaagd, hetgeen in overeenstemming is met de

kleine overgaiigswarmte.

Gevonden werd

:

at. o/o Hg
van het mengsel

overgangstemperatuur

1
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bleek, iiadai de dilutonieter de temperatuur van 190'^ liad aan-

genomen, zelfs na 24 nur geen noemenswaardige volnnmverandering

op te treden, waaruit de conclusie werd getrokken, dat bij de stolling

uitsluitend de tetragonale modilicatie w^as ontstaan, en hel tin dus

bij het metastabiele stolpunt was vast geworden.

In overeenstemming met deze proef bleek, dat. wanneer daarna

het bad op 206° werd geregeld, en ook het tin deze temperatuur

had aangenomen, een voluuuivergrooting optrad, die eerst na 48 uur

praetisch als afgeloopen kon worden beschouwd. Werd de thermo-

staat daarop weer op 190° ingesteld, dan trad bij konstante temperatuur

weer een voluumverkleining in.

Door dit verschijnsel, dal op de omzetting

tetragonaal tin ^ rhombisch tin

wijst, trad het hroos/vorden bij ongeveer 200\ de bereiding van

Corn tin, alsook de waarneming \an Kalischer in een helder licht,

vooral omdat het zéér waarschijnlijk ii, dat bovengenoemde omzet-

ting in zuiver materiaal het langzaamst verloopt.

Verder bleek uit deze proeven, evenals uit die met kwikhoudend

tin genomen, dat het verschil in spec. gew. tusschen de tetragonale

en rliombische modificatie bij ± 200" veel kleiner is dan bij de-

gewone temperatuur, daar de bovengenoemde voluumverandering,

die wel is waar vermoedelijk haar maximumwaarde nog niet had

bereikt, slechts circa 0,3 cm'' bedroeg, w^elke volumeverandering met

een verplaatsing van het olie-oppervlak van ± 6 cm. in de kapillair

overeenkwam.

Met het doel de juiste ligging van het overgangspunt te bepalen,

werden de hierboven beschreven proeven vele malen herhaald, waarbij

ten slotte werd gevonden, dat het zoo lang te vergeefs gezochte

overgangspunt bij ± 202,8° gelegen is, daar bij deze temperatuur zelfs

na vier dagen geen voluumverandering was opgetreden, terwijl daar

l^eneden een voluumvermindering en daar boven een voluum toename

werd geconstateerd. De onnauwkeurige extrapolatie, waarxan zooeven

sprake was, welke voor de ovei-gangstemperatuur 200,5' gaf,

leverde dus een uitkomst, die vrij dicht bij de waarheid lag.

Daar wij bij dit onderzoek steeds den indruk hebben gekregen,

dat zelfs bij langzame afkoeling van zuiver vloeibaar tin uitsluitend

of bijna uitsluitend de boxen 203° metastabiele tetragonale modificatie

optreedt, en dat zelfs bij \'rij langzame opwarming van den tetrogonalen

vorm de omzetting in de rliombische modificatie achterwege blijft,

scheen het vrij zeker, dat men van tin alleen het mestastabiele unaire

smeltpunt kende. Om nu het stabiele unaire smeltpunt te vinden
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werd de oi)varniiniisl<ronime l)opaald \aii liii, dat 4<S mii' laiif^- in

een tlieriiiostaat oi> 220' was verhit. Hel resultaat dat dit onderzoek
heeft opgeleverd, en de daaruit volgende bijzonderheden van het

psendostelsel znllen een volgenden keer worden medegedeeld.

Amderddin, 23 October 1912. Aiion/anisch laboratorium

der Lniversiteit.

Scheikunde. — De Heer Hoi.leman biedt een n/ededeeliiig aan \an

de Heeren A. Smits en S. C. Bokhorst : „Over het rer.-ichljnsel

van dubbele smeltiiKj bij vettere.

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

GuTH^), die zich uitvoerig heeft bezig gehouden met de bereiding

van enkelvoudige en gemengde glycerine-esters van vetzuren, heeft

Uij verschillende van deze vetten het verschiin^^el \au dubbele S7)wltini/

waargenomen. Zoo wordt van het tristearine medegedeeld, dat het

gekristalliseerde tristearine slechts één smeltpunt bezit bij 71°. 5,

terwijl het eerst gesmolten, daarop in een kapillair afgekoelde en

gestolde tristearine, bij warmtetoevoer eerst bij 55° smelt, vervolgens

weer vast wordt en dan bij verdere opwarming weer bij 71,°5 smelt.

GuTH is op grond van deze Aerschijnselen tot het resultaat gekomen
dat de gesmolten en snel afgekoelde massa nog niet is gekristalliseerd

en dus in een glasachtigen metastabielen toestand verkeert. Bij

warmtetoevoer zou de metastabiele toestand in den slabielen overgaan,

Avaarbij zooveel warmte \rijkomt, dat kleine hoeveelheden daardoor

volkomen tot smelting worden gebracht, die dan weer vast worden,

om, wanneer door warmtetoevoer ten tweeden male het smeltpunt

is bereikt, weer te smelten.

Kreis en Hafner') hebben daarop de proeven van Guth herhaald

en volkomen bevestigd ge\onden, maar wat in hooge mate be\reemding

wekt is dit, dat zij zich geheel bij de opvatting van Güth aansluiten.

Zonder op het, op zijn zachtst uitgedridvt, zéér onwaarschijnlijke

in de verklaring van Guth in te gaan, willen wij hier zéér in het

kort vermelden, wat het resultaat is geweest van een onderzoek,

dat wij met het zuiverste tristearine van Kahlbaum hebben uitgevoerd.

Uit het voorgaande is duidelijk, dat de temperatuur van 55°

volgens de opvatting van Guth geen smeltpunt van het tristearine

genoemd mag worden. Ons onderzoek heeft echter geleerd, dat Guth

tegen wil en dank de waarheid heeft neergeschreven, en dat men

1) Z. f. Biol. 44, 78 (1902).

2) B.B. 36, 1123.
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hier wel degelijk met twee smeltpiiiiten te doeii heeft. Het is iil.

gebleken, dai het waargenomen eigenaardige verschijnsel veroorzaakt

wordt door het bestaan van twee verschillende gekristallisecTde

modificaties van stearine, waarvan de mefastabiele het gemakkelijkst

optreedt. De kristallisatiesnelheid van den stabielen vorm is zelfs eenige

graden beneden het stolpunt van de metastabiele nog zéér klein en

veel kleiner dan die van de metastabiele modificatie. Van daar, dat

men bij afkoeling van de vloeistof beneden het stolpunt van den

metastabielen vorm, steeds dezen laatsten tot kristal lisatie brengt.

Hondt men de vloeistof echter eenigen tijd op een temperatuur

tusschen de beide snieltpnnten, dan kristalliseert de stabiele vorm

uit, maar met zeer kleine snelheid.

Gaat men uit van de metastabiele modificatie, verkregen door

betrekkelijk snelle afkoeling van de vloeistof, en plaat-i uien deze meta-

stabiele modificatie in een bad, waarvan de temperatuur langzaam

stijgt, dan treedt het metastabiele unaire smeltpunt op bij 54, ''S

;

voert men nu de temperatuur van het bad op tot 63'' en houdt

deze temperatuur eenigen tijd^konstant, dan treedt langzaam kristal-

lisatie in, en eerst na 2 a 3 uur is alles vast geworden en over-

gegaan in de stabiele modificatie . Laat men- de temperatuur \an

het bad uu nog verder stijgen, dan treedt bij 70.8^ het stabiele

unaire smeltpunt op. De hier vernielde verschijn.selen zijn ook onder

het microscoop bestudeerd, waarbij onze opvatting volkomen ^verd

bevestigd.

Ten slotte willen wij hier nog opmerken, dat het stelsel tristearine,

dat xolgens ons onderzoek het \erschijnsel van allotropie vertoont,

en waarschijnlijk monotroop is, tevens een bevestiging heeft geleverd

voor de theorie der allotropie, daar ook hier weer gebleken is, dat

de vaste yhasen toestanden van innerlijk eveniviclit zijn. Vooral

bij de metastabiele modificate was duidelijk aan te toouen, dat

de vaste stof die zich bij lagere temperatuur in evenwicht had

gesteld, bij snel opwarmen reeds beneden het metastabiele unaire

smeltpunt smolt.

Uit het voorgaande volgt dus, dat wij genoodzaakt zijn bij het

stelsel tristearine twee molecuulsoorten aan te nemen a en ,j en dat

de verschillen tusschen de twee gekristalliseerde toestanden hun

grond \inden in het verschil in ligging der innerlijke evenwichten.

Dat het verschijnsel van dubbele smelting, bij andere vetten waar-

genomen, op dezelfde wijze zal moeten worden verklaard is meer

dan waarschijnlijk.

Anarg. Chemisch Labonitoriwn

Amsterdam, 25 Oct. der Universiteit.
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Scheikunde. — De lieer Holleman biedt een medcdeeling aan van

de llet'i'cn A. Smits en A. Kettneh : ,,Orer het .ste/.sei amino-

niumrliodaiiaat-thioureum-icater'.

(Mede aangeboden door den Heer Van üer Waals).

Een onlangs verschenen publicatie van Atkins en Werner ') maakt

het wenschelijk, thans reeds over te gaan tot een korte mededeeling

van de resultaten van een onderzoek dat nog niet geheel is voltooid.

Onderzocht werd het pseudo binaire stelsel NH^CNS—CS(NHJ,.

De gex'onden smeltfiguur van dit stelsel (Fig. 1) wees niet groote

cs(md

waarschijnlijkheid op het bestaan van een verbinding NH^ CNS

.

4CS(NH2)2 daar de afkoelingskrommen rechts van deze samenstel-

ling geen enkele indicatie voor een eutecticum bij ± 105° leverden,

terwijl dit bij mengsels links van deze samenstelling w^el het geval

was. Atkins en Werner meenen echter, dat uit de door hen gevon-

den smeltlijnen, die veel met de onze overeenkomen de verbinding

N H, CNS . 3 CS (NHJ, volgt ').

Om het bestaan van de verbinding 1.4 met volkomen zekerheid

1) Journ. Chem. Soc. 101, 1167 (1912).

~) In verband met de snelle omzetting van CS(NH2)2, bij hooge temperatuur,

moesten de mengsels met méér dan 70% CS(NH2)2 volgens de capillairmethode

van SocH onderzocht worden.

VcrsUxgeü dor Aldceliug Natumk. Dl. XXL A". 1912/13.

44
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\'ast te stellen werd na de bepaling van de snieltfiguur overgegaan

tot de studie van liet ternaire stelsel NH, CNS — CS (NH,), — H,0,

waarbij een analyse-methode werd uitgewerkt, door middel waarvan

wij instaat waren het rhodaan-ammonium en het thionreum met

voldoende nauwkeurigheid quantitatief naast elkaar te bepalen.

De bij 25° gevonden oplosbaarheids-isothermen en het onderzoek

der koëxisteerende vaste phasen, waarbij ter bepaling van de binaire

verbinding de restmetliode werd toegepast, (zie fig. 2) leverden het

bewijs voor de juistheid van de conclusie, getrokken uit^de smelttiguur,

zoodat het optreden van de verbinding 1 .4 thans als vaststaande kan

worden beschouwd.

Tevens leidde de kennis van de eigenaardige ligging der oplos-

baarheidsisothermen ons tot een eenvoudige verklaring van de tot

heden geheel onbegrepen bereidingswijze van thiourenm uit rhodaan-

ammonium, volgens Reynolds en Wernkr ^).

Deze bereidingswijze komt hierop neer, dat men rhodaanammo-

nium eenigen tijd op 160° vei-hit, de vloeistof daarna in koud water

uitgiet, en de bij indamping verkregen vaste stof vervolgens om-

kristalliseert.

Het innerlijke vloeistofeven wicht dat zich instelt, wanneer men
rhodaananimonium eenigen tijd op 160° verhit, heeft volgens de

B^^^M.

Fiö'. 2.

i) Jouru. Chem. Soq. 83. 1 (1903).



671

proeven van Findlay ^), en ook volgens de onze, de volgende samen-

stelling 75 7o NH, ONS en 25 "/„ CS (NH j,. Door het uitstorten van

de vloeistof in kond water wordt deze toestand getixeerd. Stel nu

dat bij 25° alles is opgelost, dan ligt de verkregen toestand in onze

lig. 2 op de lijn die het punt /-* inet .1 verbindt en wel in het

onverzadigde gebied. Gaan wij nu indampen, dan zal de isotherni

van de verbinding NH^CNS 4CS(NH,)3 worden gepasseerd d. w. z.

dan zullen wij in het gebied kunnen komen, dat oververzadigd is

aan de verbinding 1, 4, aangegeven door [)unt V, zoodat deze zich

zal afzetten. Zonderen wij nu de vaste stof van de moederloog af,

en Jossen wij de verbinding V in een nieuwe hoeveelheid water

op, dan zal de verkregen vloeistof weer ligggen in het onverzadigde

gebied, maar nu op de lijn die het punt V met A verbindt. Deze

verbindingslijn snijdt nu toevalliger wijze niet de isotherm van de

verbinding Y maar dien van het thioureum (B) zoodat, wanneer wij

deze oplossing gaan indampen, zich niet de verbinding V maar

thiourenm zal afzetten. Het is duidelijk, dat het ter verkrijging van

thioureum uit de verbinding V niet eens noodig is deze laatste eerst

geheel op te lossen. Het is reeds voldoende de verbinding met

water in kontakt te brengen, omdat de zuivere verzadigde oplossing

van V metastabiel is en vooral bij enting met een kristalletje thiou-

reum deze stof zal afzetten, welke omzetting voortgaat, totdat de

verbinding geheel is verdwenen.

Wat nu het juiste verband tusschen de pseudobinaire en de unaire

T,aj-figuur van het stelsel NH^CNS—CS(NH2), aangaat, dit wordt

thans bestudeerd, en zal naar wij hopen spoedig met zekerheid kunnen

worden aangegeven. ')

Anistenlaiii, 25 Oct. 1912. Anorg. chemisch laboratorium

der Jjniverslteit.

ï) Journal Ghera. Soc. 85, 403 (1904).^

2) Dit verband is vermoedelijk vrij gecompliceerd daar van beide pseudokompo-

nenlen verschillende gekristalli.':eerde modificaties bestaan. Van NHj,CNS was dit

reeds bekend, maar van CSl,NH2''2 bleek dit het eerst bij dit onderzoek.

44-
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Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Med.

N". 130i^ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden. Bemgt

Beckman : „Het E.AhL-ejfect en de verandering van den galva-

niscken tüeerstand in het magnetische veld hij lage temperaturen.

IV. Metingen over liet l^KLL-efect en de verandering van den

loeerstand in het magnetische veld van metalen en legeeringen

hij temperaturen tusschen -1-17° C. en — 200° C."

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Lorentz.)

Deze Mededeeling vormt eene voortzetting van Med. N" 130«.

n. Goud, zilver, koper, palladium.

§ 4. ^) MkiAj-effect hij goud. De zuiverheid van het phiatje Au pi

wordt geschat uit de afname van den weerstand zonder veld met

de temperatuur. Uit de waarde —^^0,035') was gebleken dat

Au,,i minder dan 0,03 7o bijmengsels bevat.

De dikte was d= 0,101 mm. Ge^'onden werd :
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1l'20 3

§ 5. B.ALL-eïfect bij zilver. Uit de waarde van —^blijkl dat dit

zilvei' ongeveer 0,18 "/o bijmengsel bevat.

De dikte was (/::= 0,096 mm. Gevonden werd:
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Volgens deze waarnemingen is de IlALL-coefficient voor /h<, .!ƒ/, /^/

van de gewone temperalmii' af tot die van vloeibare lucht bijna

constant. Eerst bij waterstoftemperaturen ') vertoont zich ecne duide-

lijke vermeerdering, die voor Au, Ag, Cu van 25—35 7o. ^'Oor Pd

100 7„ bedraagt.

Volgens A. W. Smith*^) is de veranderijig van- voor
-tV293'^ K

Au Ag Cu Pd
1.03 1.095 1.205 1.27

Er bestaat dus overeenstemming bij Au, bij Ag, Cu en in 't

bijzonder bij Pd wijken de resultaten ^'an Smitii en mij duidelijk

van elkander af. Bij Cu en Ag mag men misschien deze slechte

overeenstemming aan verontreinigingen toeschrijven.

J. KoENiGSBERGER CU J. Weiss 'j hebben de door R. Gans ") afge-

leide betrekking van het HALL-effect

3.T

gebruikt om uit den temperatuur-coefficient van het HALL-effect de

vercindering der electronendichtlieid {N) te berekenen. Wordt deze

formule op mijne metingen toegepast dan zou volgen, dat de elec-

tronendichtheid bij Au, Ag, Cu, Pd zeer langzaam met de tempe-

ratuur verandert, \eel langzamer dan \/T.

III. Legeeringen.

^ 9. Goud-zilver. De onderzochte legeering bevat ongeveer 2

volumeprocenten goud. Gevonden werd : (zie tabel p. 676)

De gemiddelde waarde van R is dus voor

J = 290° K. Pi = 6.78 X 10-^

90° R = 6.61

De waarnemingen in waterstof^) leverden voor

r= 20.^3 K /i: = 6.69X^0--*
r=14.°5 7^ = 6.48

Bij afnemende temperatuur neemt de HALL-coefficient af, de ver-

anderingen zijn echter klein.

1) H. Kamerltngh On^^es en Bengt Beckman, 1. c.

2) A. W. Smith, Phys. Rev. 30. 1. 1910.

3) J. KoENiGSBERGER en J. Weiss, Ami. d. Pliys. 35. 1. 1911.

4) R. Gans, Ann. d. Phys. 20. 293. 1906.

") H. Kamerlingh Onnes und Be^^gt Beckmax, 1. c.
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TABEL XV.

HALL-effect bij {Au—Ag)^
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TABEL XVIII.

R
Verandering van den HALL-coefficient bij

'^290°K.
afkoeling- tot waterstoftemperaturen.

Au
'PI

{Au—Ag)j {Au-Ag)jj {Au-Ag)jjj

290° K.

20.3

15

1

1.355

1.355

1

0.985

0.955

1

0.665

0.665

1

0.646

0.667

De grootheid
-Rr=20o

neemt dus af bij loenemend gehalte aan zilver.

Bij zuiver goud is Bt=io.^ > Rt=^.9o, maai- bij legeeringen met

meer dan 2 vol. "/o zilver is /?2=20.3 <C Rt=29o-

De kromme, die het verband tusschen HALL-coëffieient Rq^^o.s ea

het aantal vol. 7o -"^9 aangeeft, heeft een dergelijk verloop als de

kromme van de geleidbaarheid, resp. den temperatuurcoefflcient van

den weerstand, als functie van het zilvergehalte. De kromme voor

Bt^2o.3 loopt bij klein zilvergehalte steil naar beneden en wordt bij

hoogere concentratie vlakker.

De HALL-coeffic;ent Rt=2o.3 is in eerste benadering eene lineaire

functie van de grootheid
r=20.3

'r=273

voor legeeringen met een gehalte

aan zilver kleiner dan ongeveer 5 vol. 7o-

De HALL-coefiicient Rt=29o wordt kleiner bij toenemend gehalte

aan Ag, maar de vermindering is geringer dan van Rj-io •

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnfs biedt aan Suppl.

No. 26 bij de Mededeelingen uit het Natuurkundig Laboratorium

te Leiden : W. H. Kersom. „Over den tweeden viriaalcoëfficient

van eenatomige gassen, en van vmterstof beneden het BoYLE/;?/?i^f".

(Mede aangeboden door den Heer Lorextz).

§ i. Inleiding. In Suppl. No. 25 (Sept. '12) werden de voor-

handen zijnde experimenteele gegevens betreffende den tweeden viriaal-

coeiïicient, B, van tweeatomige gassen met de betrekkingen, die in

Suppl. No. 24 (April '12) op grond van bepaalde aannamen betref-
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feilde bouw vu werkingswijze der moleculen voorde (emperatuiii'aflian-

kelijklieid van /> afgeleid zijn, vergeleken. Deze niededeeling sltiil /,icli

met eene zoodanige vergelijking voor de eenatomige gassen, en op

grond van de in Suppl. No. 25 § 3cl gevonden overeenstemming

hiermede van waterstof beneden het BoYLE-pnnt ook voor dit gas in het

genoemde gebied, daarbij aan. Daarbij komen, zoolang de door Np:knst

en EiNSTKiN ingevoerde voorstellingen betrellende de toepassing van

de quantenhypothese op de rotaties der moleculen nog niet nader

zijn uitgewerkt, als vereenvoudigende onderstellingen wegens de

waarde van de specifieke warmte dier gassen vooralsnog slechts die

van Suppl. No. 24/; § 5 in aanmerking, volgens w^elke de moleculen

zich zouden gedragen als harde gladde centraal gebouwde bollen, die

elkaar aantrekken met eene kracht, die eene functie van den afstand der

middelpunten en volgens hunne ^'erbindingslljn gericht is. Deze functie

is voor dit onderzoek als in het slot van Suppl. No. 24/» § 5 nader

bepaald door aan te nemen, dat het aantrekkingspotentiaal door
—y-'j met q = const. kan voorgesteld worden ^). Wel zal men weinig

geneigd zijn eene dergelijke afstandswet voor het aantrekkingspoten-

tiaal zonder meer als eene fundamenteele eigenschap van het een-

atomige molecuul aan te zien, en zal men, indien al voor eene be-

paalde waarde van g overeenstemming gevonden wordt, wenschen

een dieper inzicht te verkrijgen in den bouw van het atoom, die

voor de resultante der waarschijnlijk electrische krachten, \velke

van verschillende punten van het molecuul uitgaan, tot eene derge-

lijke afstandswet voert, het is echter duidelijk, dat de eventueel bij

dit onderzoek verkregen resultaten betreffende den exponent q belang-

rijke aanwijzingen bij het uitwerken van het betreffende atoombeeld

kunnen leveren.

§ 2. Ter vergelijking met de onderstelling van harde centraal

gebouwde bollen, die centrale aantrekkende krachten op elkaar uit-

oefenen volgens de afstandswet r^C^+O met q = const. (potentieele

energie evenredig aan —v^), werd overeenkomstig aan Suppl. No. 25

§ 2 het log B^, log J'-diagram voor de beschouwde stof door over-

elkanderschuiving vergeleken met een 7^, log /a'-diagram, als volgens

verg. (42) van Suppl. No. 246:

1) De vergelijking met eene door Tanner, Diss. Basel 1912, gemaakte onderstel-

ling, volgens welke de werking der aantrekkende kracht ter vereenvoudiging in haar

geheel in eene dunne concentrische bolschil om het bolvormig gedachte molecuul

gelocaliseerd gedacht wordt, werd voorloopig uitgesteld.



680

(313 13
)

5P. = loff 1 hv (hvY (Ar)' .... (1)'^'» '"°
j

g-s 2! 2^-3^ ^ 3! 3^—3^ ^
(

Voor de beteekenis van h en v zie men Suppl. Xo. 24/6 § 5, de

schaal was weer 1 mm. = 0.005, en log hv werd weer in tegen-

gestelde richting aangroeiend aangenomen als log T.

Hierbij is op te merken, dat voor q zeer weinig grooter dan 3,

waarbij dan ook r in verhouding klein moet aangenomen worden,

in verg. (1) de termen met (hv)- en \'olgende klein zijn \ergeleken

met de vorige. De temperatuurafhankelijkheid van B wordt dan

dezelfde als bij de aanname van constante c^v en b^ . De vergelijking

met laatstgenoemde aanname kan dus tevens worden opgevat als

eene vergelijking met de hier genoemde onderstelling over het aan-

trekkingspotentiaal voor eene \vaarde \ an q, die slechts weinig groo-

ter is dan 3.

§ 3. Argon en waterstof heneden het hoYLVj-punt.

a. Voor argon ^) bleken de afwijkingen der experimenteele punten

van de krommen voor q weinig grooter dan 3 (r/^v en />„- const.),

voor ^ = 4 en voor 7 =^ 5 betrekkelijk klein te zijn. Eene beslissing

omtrent de vraag voor welke dezer 3 gevallen de nauwste aansluiting

bestaat, is op grond van het voorhanden waarnemingsmateriaal moeilijk

te geven. (verg. Fig. 'Jj. Eeiie uitbreiding van het temperatuurgebied,

waarvoor B voor argon bekend is, vooral naar het gebied der lagere

temperaturen, gelijk reeds door Kamerlingh Onnes en Crommelin in

uitzicht is gesteld '^), zal (verg. Fig. 1) voor eene dergelijke beslissing

van bijzonder belang zijn.

1) Als in Suppl. No. 25 § 3d werden de individueele viriaal-coeiïicienten van

Meded. No. 1186 gebruikt. In Medea. No. 128, Juni 1912, geven Kamerlingh
O^^NEs en Gkommelin volgens het temperatuur-polynoom der empirische toestands-

vergelijking vereffende waarden van Ba{-,\), daarbij ook de drie laagste tempera-

turen, voor welke slechts eenige punten van de isothermen waargenomen zijn, en

voor welke individueel geen voldoende betrouwbare Avaard n voor de coëfficiënten

konden berekend worden, zoodat deze dan ook als minder zeker dan de andere

moeten aangezien worden, opnemende. Daar de hier medegedeelde berekeningen

kunnen worden opgevat als eene andere wijze van vereffening der viriaalcoëffic!enten,

scheen het rationeeler de vergelijkhig direct met de individueele waarden te doen

plaats hebben. Vergelijking van de hierbij optredende afwijkingen, die dan onaf-

hankelijk zijn van de vereffening volgens het empirische temperatuurpolynoom, met

de bij deze optredende, kan dan bijdragen tot hel vormen van een oordeel daar-

over of die afwijkingen al of niet grooter zijn dan de nauwkeurigheidsgraad der

waarnemingen toelaat (verg. p. 681 noot 3).

2) Meded. No. 128, Juni '12, p. 261 noot 2.
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h. Uit Fig. i

punt (zie vooral

dat met 7 = -i <io

) blijkt voor waterslof i)eneden liet Boyle-

de punten voor de 3 laagste temperaturen),

nauwste aansluiting verkregen wordt (men

vergelijke Fig. 1 van Suppl. No.

25, waarop Fig. 3 van die meded.

voor de argon-punten gelegd zou

kunnen worden, voor de aanslui-

ting aan q weinig grooter dan 3).

Het gedrag van water.stof beneden

het BoYLE'punt schijnt dus wat B
betreft vrijwel overeen te komen

met de aanname van hai'de cen-

traal gebouwde bollen met een aan-

trekJiingspotentiaal') evenredig aan

— r-\

Neemt men aan, dat waterstof

niet alleen volgens Suppl. No.

25 § 3^/ in het (emperatuurgebied,

dat met het betreffende waarne-

mingsgebied \an argon correspon-

deert, maar ook naar lagere tem-

peratuur zich wat B betreft als

met het eenatomige argon corre-Fis:. 1

spondeerend gedraagt, zoodat de reeks argon-punten met behulp Nan

die van waterstof beneden het BoYLE-punt kan aangevuld worden, dan

volgt uit Fig. 1 ';, altijd onder reserve betreffende de geldigheid

tot bij de laagste temperaturen der zooeven genoemde voor deze

temperaturen nog niet experimenteel getoetste aanname, dat ook voor

argon het aantrehhingspotentiaal evenredig aan —?'-^ schijnt te zijn.

c. In de volgende tabel is overeenkomstig Suppl. No. 25 § 6 de

1) Daarbij valt het punt log r= 2,9, ^ogf 5x = 6,5 — 10 voor H. op loghv=
= 9,551 — 10, ?.3 = 9,488 — 10 voor (? = 4 , op log /« v = 9,815— 10, 7^ =
= 9,495 — 10 voor 5=0.

2) BkAAK, Diss. Leiden 1908, p. 85, vindt voor M, bij deze lage temperaturen

eene overeenkomstige waarde voor den exponent van r in de afstandswet voor de

kracht. Reknganum, Ann. d. Phys. (4) 6 (1901), p. 546, leidt uit de verhouding

van potentiaal (uitzettingswarmte) en viriaal af, dat de kracht ongeveer evenredig

aan r-4 tot r— 3 werkt.

3) De afwijkingen der individueele waarden van B^ van argon van de lijn voor

2 = 4 zijn van dezelfde orde van grootte als de afwijkingen van de volgens het

empirische temperatuurpolynoom vereffende viriaalcoefficienten en regelmatig ook

in denzelfden zin.
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temperatiuu-afliankelijklieid van ?; J—V^ (»; = cöefücieiit van inwendige

wrijving) volgens waarnemingen van Kopsch ') vergeleken met de

waarde van bw~^ volgens

Inv
1 4— « . — rr ö'

2 3
e'\ (2)

welke betrekking bij de splitsing in aantrekkingsviriaal en botsings-

viriaal volgens verg. (41) van Suppl. No. 246 te voorschijn treedt.

Daarbij is v =^ 1.46.10-'-* ontleend aan de gegevens van p. 681

noot 1 voor de overelkanderschniving van het H^ , A-diagram en

van dat voor het aantiekkingspotentiaal — r~'i met 7 =: 4 (men verg.

Suppl. No. 25 p. 501 noot 3 voor de onderlinge ligging van het

A- en het H.,-diagram).

t
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d. Overeenkomstig- Suppl. No. 25 § 3 d en <:. (in het bijzonder

Fig. 3 en '2 aldaar) en in overeenstemming met het calorisch gedrag

van argon is hel log Bs . log ï'-diagram voor deze stof met de lijn

der constante bipolen (Snppl. No. 25 § 3 c) niet lot dekking te

brengen.

§ 4. Helium ^). Bij de hoogere temperaturen vertoont helium eene

afwijking van alle in Suppl. No. 24 gemaakte en in Suppl. No. 25

en deze meded. getoetste onderstellingen, daar het maximum, dat

(verg. reeds Fig. 15 en 16 van Suppl. No. 23, Math. Ene. V 10)

^N bij deze temperaturen vertoont, door geen dezer onderstellingen

geleverd wordt. Misschien vertoont het heliumatoora ook bij deze

temperaturen het eigenaardige, dat Kamerlingh Onnes \oor lagere

temperaturen heeft afgeleid, zoodat men het heliummolecuul als com-

pressibel zou moeten aannemen, of wel eene relatief groote toename

van de attractie zou moeten onderstellen (verg. ook deze pag. noot 2).

Verder zijn de punten voor de 3 laagste temperaturen als niet

met denzelfden graad van zekerheid als de andere bekend te achten.

Uit beide genoemde omstandigheden te zamen volgt dat er bij de

overelkanderschuiving van het He-diagram op het diagratn voor

harde centraal gebouwde bollen met een aantrekkingspotentiaal —r—i

[q = const.) eene vrij groote mate van willekeur mogelijk is. Fig. 2

g-eeft voor r/ ^ 4 de overelkanderlegging te zien, waarbij het punt

log T=l,3, log B^ = 6,5 — 10 valt op het punt log Ai' = 9,478

— 10, J-:, = 9,688- 10.

Afgezien van de hoogste temperaturen ^) is de dekking niet als

geheel slecht te beschouwen, zoodat voor de lagere temperaturen

(beneden — 100° C.) ook het voorhanden waarnemingsmateriaal voor

He, wat B betreft, zich met de aannamen : harde centraal gebouwde

bollen met een aantrekkingspotentiaal evenredig aan — ?'—*, wel laat

vereenigen.

Aan het einde van de in de Meded. Suppl. N". 24, 25 en 26

bevatte beschouwingen gekomen is het mij een aangename plicht

aan Prof. Kamerlingh Onnes mijn dank er voor te betuigen, dat hij

1) De individueele viriaalcoefficienten voor He zijn ontleend aan Meded. No. 102«

tabel II van Kamerlingh Oxnls, aangevuld met door Prof. Kamerlingh Onnes
te mijner beschikking gestelde nog niet gepubliceerde viriaalcoefficienten voor

— 252.°72 en — 258.'^82 C, die reeds bij de constructie van Fig. 15 en 16 van

Suppl. No. 23 zijn gebruikt, en met de aan Meded. No. 119 § bh ontleende

waarde voor 4.°29 K.

~) Omtrent deze bestaat, zooals mij door Prof. Kamerlingh Onnes werd mede-

gedeeld, ccuige onzekerheid ; betere waarden zijn in bewerking.
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mij iiitgenoodigd heeft deel te nemen aan het onderzoek over den

tweeden viriaalcoelKicient van gassen met lage kritische temperatuur,

^

V,S

c,ó

n,o

5,S'V1

9.0

ój_

6,0

5.6

TT

O O ^^vm.

\.6 M.

Qd o

Xca^"
0,0 9,0 V'^i-\0

Fig. 2.

dat door hem ondernomen werd met liet doel om in 't bijzonder

ook met behulp van de toepassing van Boltzmann's beginselen te

komen tot gevolgtrekkingen omtrent den bouw en de wei-kingswijze

der moleculen, en dat hij later de voortzetting van dit onderzoek

op het thans door mij behandelde gebied wehvillend aan mij heeft

overgelaten.

Natuurkunde. — De Heer Kamerllngh Onnes biedt aan mede-

deeling K°. lolè uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden:

C. A. Crommelin. „Het tripelpunt van methaan."

(Mede aangeboden door den Heer Kuenen).

De metingen aangaande den diameter van argon, door Prof. Mathias,

Prof. Kawlrlingh Onnes en mij \ erricht ^) gaven de gelegenheid

den tripelpuntsdruk en de tripelpuntstemperatuur van methaan, CH^,

te bepalen. Toen namelijk de crjostaat met vloeibaar methaan gevuld

') Zittingsversl. Ocl. en Nov. rJ12, Comm. No. 131a.
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was en de di'iik ;j,ere(liK'eer(l werd leii einde eene l(Mii|i('i';ilinir \;in

ongeveer — I(S3° (e l)ei-eil<en, Ucdeklc liel nietljaiiii /-icli niel een

vasle koi-sl. I']en j;(MMnj2,e dridv\ ernieei'flei'in^- maakle, dat hel \asle

metliaan zich in kleine slnkjes dooi- de vhxMstof \ersprei(kle. Zoohmg

deze stukjes door den roerder in voortdurende beweging werden

gehouden, werden de volgende (ripelpuntsoonstanlen waargenomen

f=z — 183.15 K. ;> = 7.0eM.

welke waarden, wegens de wijze waarop zij bepaald werden, \rij

nauwkeurig moeten zijn.

Voor zoover mij bekend, beslund er van deze grootheden (ot dus-

ver slechts ééne bepaling en wel door Olszkwski ') ; hij vond

t = — 185.°8 en p = 8.0 cM.

Natuurkunde. — De Heer Kameri.ingh Onnes biedt eene' mede-

deeling aan van den Heer J. F. Sirks; „Metingen over de

ultraviolette magnetische draaiing in gassen."

(Mede aangeboden door den Heer Kuenen).

1. Om tussclien de verschillende theorieën, die ter verklaring

van de magnetische draaiing opgesteld zijn, te beslissen kan men in

het zichtbare spectrum metingen verrichten in de buurt van absorp-

tieUjnen en -banden en onderzoeken, of aan beide zijden de draaiing

hetzelfde teekeu') dan wel tegengesteld teeken') vertoont. Bij vol-

komen doorzichtige stotïen zal men zijne waarnemingen over een

grooter spectraalgebied uitstrekken, om na te gaan of in het ultra-

violet, waar de draaiingsconstanten veel grooter zijn, de resultaten

zich door de ééne theorie beter laten voorstellen dan door de andere,

en of misschien bij nadering van het ultraviolette absorptiegebied

een sterke toename der draaiing merkbaar wordt.

Waar men bij de gassen met hunnen eenvoudigen moleculairen bouw

en wel in het bijzonder bij waterstof de gewone lichtbreking door het

aannemen van één soort ultraviolette electronen goed kan voorstellen^)

en men uit driiaiingsbepalingen op de door Siertsema '') aangegeven

wijze V»i berekenen kan, rijst de \raag, of men niet door ultraviolette

1) K. Olszewski, C. R. 100, pg. 940, 1885.

2) VoiC4T, Magneto- und Elektro-optik p. 133.

Drude, Theorie van hel Hall-effect, Lehrbueli der Optik p. 429, 1906.

3) Drude, Theorie der moleculairstroomen, Lehrbuch der Optik p. 419.

*) Abraham, Theorie der Elektrizitat II, p. 261, 1908.

5) Siertsema, Versl. K. Ak. v. Wet. 1902, p. 499.

45
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metingen zon kunnen uitmaken of deze waarde van «/,„ werkelijk

constant blijft en men dus l)ij waterstof tot zulk een eenvoudige

voorstelling gerechtigd is. Het verloop der ultravioletle magnetische

draaiing was alleen in vaste stoffen en vloeistoffen onderzocht •), zoo-

dat ik gaarne het aanbod van Prof. Kamerlingh Onnes aannam, om

te trachten Siektsema's metingen met de door hem gebruikte toe-

stellen") over het ultraviolette spectrum uit te breiden.

2. Om deze met goed gevolg te kunnen gebruiken moest de

absorptie der ultraviolette stralen vermeden worden ; in plaats van

glas werd als materiaal voor de sluitplaten, lenzen en prisma kwarts

gekozen, de iiicols met canadabaisem werden door GLAN'sche nicols

met een luchtlaag vervangen.

Bij de voorloopige proeven gebruikte ik een fluoresceerend oculair,

met aesculineoplossing gevuld, dat wegens de geringe lichtsterkte

onbruikbaar bleek. Wel gelukte het me, -toen ik over een spectro-

graaph beschikken kon, om photographieën te maken xsxn den donkeren

draaiingöband, die bij de BROCH-WiEDEMAXN'sche methode optreedt en

ook door Siertsema als instelling gebruikt werd ; doch in het ultra-

violet was de band te breed en het spectrum te zwak om het midden

met de gewenschte nauwkeurigheid te bepalen.

In navolging van Landau heb ik daarom van een halfschaduw-

methode gebruik gemaakt. Hierbij is het gezichtsveld door een half-

schaduwanalysator in twee helften verdeeld, wier polarisatievlakken

een kleinen hoek 2 d" met elkaar maken, zoodat, wanneer een

draaiende stof in den loop der lichtstralen tusschen de nicols gebracht

is, in een achter den analysator opgestelden spectroscoop 2 spectra

boven elkaar ge\"ornid worden, waarin de donkere draaiingsband

niet op dezelfde plaats staat. Bedraagt de draaiingshoek voor de

plaats van den band in het ééne spectrum a°, dan bevindt zich de

band in het andere op een piaats, waar de draaiing (« -f 2d)" is.

Tusschen de beide 1 tanden zal \oor een bepaalde golflengte, waaraan

de draaiing (« -r <^)" beantwoordt, de intensiteit in beide spectra

dezelfde zijn. De plaats van gelijke helderheid verschuift door draaiing

van den polarisator door het spectrum. Bij gebruik van een discon-

tinu spectrum (ijzerbooglamp, kwartskwiklamp van Heraeus) moet op

1) VAX ScHAiK, Proefschrift Utrecht 1882. Joubix, Ann. Ghim. Phys. S. G, T. 6

p. 78. 1889. BoREL, Arch. des Sc. Phys. et Nat. Genève, 16, p. 24, 1903. Landau,

Phys. Ztschr. 9, p. 4f7, 1908. Darmois, Ann. Ghim. Phys. S. 6, T. 22. p. 247,

495, 1911.

2) Siertsema, Versl. K. Ak. v. Wet, 24 .Juni 1893, p. 31; 26 Jan. 1895, p. 230;

28 Maart 1896, p. 294; 24 December 1898, p. 280: 27 Mei 1899, p. 4.
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de fJelijki' liciderlieid v;iii de lieiriei! eeiier iK'paaldo s|)t,'('traallijii

ingesteld wcii-den. Uil ven rij van i)liol()gmi)liisclie opnamen bij

verschillende standen \an den polarisator werd nn door LaNjJau die-

gene uitgezocht, waarop de gelijke helderheid voor een bepaalde

golflengte vo(n-kwani, waaina de opnamen hij omgekoerden stroom

herhaald werden. Ken dergelijke wijze van wei-ken is tijdroovend,

maar biedt het groole voordeel, dat de opnamen direct de gevraagde

draaiingshoeken aangeven en het uitmeten der spectra komt te ver-

valleji, wat bij een doorloopend spectrum ter bepaling van de golf-

lengte noodig is.

3. Om Laxdau's methode bij het onderzoek der gassen te kunnen
gebruiken, waren de \olgende veranderingen aan de door Siertsema

gebruikte toestellen noodig

:

a. de nicol, die als polarisator diende, moest \\orden vervangen door een lialf-

scbaduwnicol, waartegen de spleet bevestigd wordt. Wanneer toch de halfschaduw

als analysator diende, kwam de spleet wegens de grocte lengte der lioogedruk-

buis (ongeveer 280 cm. i te ver van de lichtbron af te staan en was de lichtsterkte

te gering.

b. de instelling op gelijke helderheid moest door verandering van de stroom-

sterkte geschieden, daar de halfschaduwnicol, in het draaibare eindstuk der proef-

buis bevestigd, een vasten stand moest behouden.

Door nu bij achtereenvolgende opnamen de stroomsterkte in geringe

mate te veranderen, gelukt het voor verschillende spectraallijnen

nauwkeurig de stroomsterkte te bepalen, waarbij de gelijke helderheid

optreedt. Deze stroomsterkten zijn omgekeerd evenredig met de

draaüjigsconstanten, deze kunnen in die van een standaardlijn als

eenheid uitgedrukt worden.

Vroeger was nagegaan, of het niet mogelijk zou zijn de nicols

buiten de proefbuis op te stellen; daar toch de sluitplaten van kwarts

op gelijke, maar tegengestelde draaiing besteld waren, zouden de

metingen vereeu\oudigd zijn, indien de analysator met een verdeelden

cirkelrand aan den spectroscoop bevestigd kon worden en ik de

draaiing rechtstreeks zou kunnen meten. Wanneer de kwartsplaten

zich tusschen de nicols bevonden, was echter geen volkomen uitdooving

te verkrijgen, zoodat ik \oor de bepaling der VEKDEx'sche constanten

in absolute maat mijn toevlucht moest nemen tot een ijking met

water, waarvan die constanten door SiERTSE.\rA ') en Landau gegeven

zijn. Een voordeel was het, dat zich tusschen de nicols niets dan gas

bevond, zoodat de herhaalde terugkaatsingen en de magnetische

draaiing in de kwarts-sluitplaten niet \a.n invloed waren.

1) Stertsema. Arch. Néerl. (2) 6. p. 825. 1901.

45*
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4. De opslolliiifï is schenialisrl) iii fig. i voorgesteld:

L een kwarlskwiklamp van Heraeus, A een colliniator, C en Z» de draadklossen,

FF de hoogedrukhuis, B het kleine draaibare eindstuk, waarbinnen de lialfschadmv-

nicol met de spleet zieli bevindt, E liet groole vaststaande eindstuk, waarin de

analvsator is, G schroef met handwiel, waaraan de staaldraad H en het gewicht

I om het eindstuk B te kunnen wringen, PQ de spectrograaph.

In den stroomketen zijn met de draadklossen opgenomen:

Al de hoofdschakelaar, Wj en Wjj 2 parallel geschakelde krukweerstanden tot

in 0,01 Ohm te wijzigen, een manganinshunt, waaraan een zijtak, bevattende een

weerstandbank C/ en een draaispoelgalvanometer (klokmodel; van Hartmaxx en

—AVWVWV^

—^/w\A/\/\/\^-

1
' iii .

Fig. 1.
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Braun, Bj eeii liul|jscliakelaar mei ccii scliiiii'vveorsland |jaiallc'l, waarop de stroom

vóór het verbreken overgeschakeld werd om de sterke vonk te vermijden.

De stroom, die hij de inetiiiiieii veranderde van 10 (ot 40 ampère

werd geleverd door drie parallel geschakelde aceiimulatorenbatterijen

niet een spanning van BO volt.

Bij de absolute bepaling der VKRDET'selic constanten werd de

stroom gemeten met een am[)èremeter, die 3 meetbereiken (O—2,

O—20 en O— 50 ami)ère) bevatte. Deze was met een compensator

geijkt, bovendien werd bij de photograpliisehe opnamen de stroom-

verandering zóó gekozen, dat de wijzer van het instrument evenals

bij de ijking steeds met een deelstreep samenviel, zoodat de stroom

zeker in tiende ampères (1 streep = 0,5 ampère) nauwkeurig ge-

meten werd.

Voor de bepaling van den druk diende eeji metaalmanometer van

ScHAFKK en BuuENBERd met een seliaalverdeeling van 16 cm middel-

lijn in \/^ kg/cm' tot 150 kg'cni'. Bij twee vroegere calibraties

bedroegen de verschillen meestal niet meer dan 0,1 kg/cm" ; we

nemen aan, dat de druk in 0,1 kg/cm"^ juist was.

De manometer was direct aan de proefbuis gekoppeld en kon

met deze van liet ovei'ige deel der leiding door een kraan afgesloten

worden. De leiding gal' verder verbinding met den gascylinder en

Im--. 2.

een luchtpomp (kapselpomp van Gaeue) ; bovendien was er een

uitlaat om het gas uit de proefbuis te laten ontsnappen, daar ik



690

voor het behoud der iiieols ze niet dagen ueljtereen aan den hoo<;en

dndv wilde blootstellen.

Oni tegen eenige verplaatsing der draadklossen gevrijwaard te zijn,

waren de hoogedrukkranen, die vroeger op het onderstel der draad-

klossen gemonteerd waren, op een afzonderlijke tafel geplaatst. De

temperatuur xem het gas werd met behulp van een waterbad bepaald,

dat tussehen de proef buis en de draadklossen was aangebracht. (Al

deze bijzonderheden zijn goed te onderscheiden o|) de bijge\'oegde

opname der werkkamer).

5. Over het optisch deel van het onderzoek \alt het volgende

nog te vermelden

:

De colliraator, die voor de kwiklamp geplaatst was, bevatte een linksdraaiende,

enkelvoudige kwartslens (brandpuntsafstand 36 cm voor de gele kwiklijn, middel-

lijn 3,6 cm). De breedte der spleet bedroeg 1 mm, de lengte werd door een

messingplaatje tot op 2 mm verkort, om de hinderlijke terugkaalsing op den binnen-

wand der proefbuis te vermijden. Deze spleet werd later door een cirkelvormige

opening van 1 mm middellijn vervangen.

De sluitplaten van kwarts hadden een dikte van 11 mm en 36 resj). 22 mm
middellijn.

De halfschaduwnicol (12X12 mm- opening), met luchtlaag volgens Glax, bezat

een halfschaduwhoek van ongeveer 2^. Hij was voorzien van een koperen montuurtje,

wat nauwsluitend paste in een dito omhulsel, waarvan de ribben in een cylindrisch

busje waren vastgesoldeerd. Door de openingen kon het gas vrij om den nicol

heenstroomen, zoodat verplaatsingen geheel uitgesloten waren. Om de scheidingslijn

van de halfschaduw horizontaal te kunnen zetten, was het busje draaibaar in een

centieerring, die in het eindstuk bevestigd was. Tegen de halfschaduwhelft van

den nicol was een busje 'met spleet (11 mm lang en ^ o mm breed) bevestigd,

w^elke loodrecht, op de scheidingslijn geplaatst werd.

Als analysator diende een GLAX-nicol van 20X20 mm- opening, op dezelfde

wijze draaibaar in hel groote eindstuk der proefbuis gemonteerd. Het montuur was

voorzien van een verdeeling in 180 deelen, die gebruikt werd om de nicols onder

een bepaalden hoek in te stellen. Bij de absolute bepalingen werd de constructie der

nicols iets veianderd, daar het water de luchtlaag binnendrong en de nicols niet

meer polariseerden: tusschen de nicolhelften werd een koperen raamjjje (Vg rnm

dik) gekit, zoodat de tussc.henruimte aan alle kanten door een kitlaag tegen indringen

van gas en vloeistof beveiligd was.

Als spectrograaph werd een spectrometer van de Société Génévoise gebruikt,

voorzien van een kwartsprisma volgens CoRXU. De kijkerbuis bevatte een enkel-

voudige kwartslens (brandpunlafstand 36 cm voor hel gele kwiklicht, middellijn

3.6 cm\ Het oculair was door een camera vervangen, iu de werkplaats van het

Delftsche laboratorium door den chef-instrumentmaker P. vax den Akker ver-

vaardigd en waarvan de inrichting hieronder is voorgesteld op halve grootte

:

B horizontale arm aan het kijkerstatief bevestigd, C vaststaande haifcylindrische

messingtrommel, D een dergelijke halve cylinder, draaibaar om een as, samen-

vallend met de verticale middellijn der photographische plaat, waardoor het mogelijk

is de plaat onder een hoek (meestal 50^) met de as van de camerabuis te plaatsen,
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E drager van licl chassis (5,2 X S,4 cm-), met behulp van een verticale schioef

(niet aangegeven) met 1 mm spoed in een slee naar boven te verschuiven. De

trommels waren van geschikt gekozen sleuven voorzien, slechts een strook van

Fig. 3.

30 mm. lengte en 3 mm hoogte van de gevoelige plaat werd telkens belicht. Het

gevormde dubbele spectrum was ongeveer l'/? mm hoog en voor het gebied van

4358 AE tot 2805 AE 25 mm lang. Op een plaat van 41/2 X 6 cm^ (Lumière

platen, voor het uiterste ultraviolet Agfaplaten) konden 19 opnamen onder elkaar

gemaakt worden. De belichtings tijden liepen yan 1 tot 18 minuten, het kwik-
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spectrum werd in gedeelten gepliotograplieeid, meestal was de camerabuis met

behulp van den verdeelden cirkel van den spectrometer zoo gesteld, dat de op te

nemen kwiklijn op het midden der plaat zou komen. Direct na de ontwikkeling

werd beoordeeld, in welke pholo de gelijke helderheid der helften eener lijn optrad.

Dit was sleclits goed waarneembaar bij een gelijkmatige verlichting van de haU'-

schaduwspleet, hiervoor moest de kwiklamp in verticalen stand branden.

Wegens de absorptie werden opnamen gemaakt

voor zuurstof tot en met 2G54 AE
„ waterslof ,, ,, ,, 2378 .,

,, koolzuur ,, ,, ,, 248i2 ,,

Voor de ultraviolette absorptie van zuurstof vond ik opgegeven ' >, dat Liveing

en Dewar in een 165 om lange buis bij 85 atni. van af 2745 AE absorptie

waarnamen, terwijl in een buis lang 18 m bij 80 atm de absorptie bij 33G0 AE
begon. Bij mijne proeven liet de zuurstof kolom van 230 cm lengte onder een druk

van 80 kg 'cm- juist 2805 .lÊ" nog door, terwijl de absorptiegrens bij 40 kg druk

bij 2G54 AE lag.

6. Begoimeu weid met de meting der draaiiiigsdispersie in :

Xufir.>[!>/'.

Vóói' het bluiten en vullen van de pruefouis werden de'nicols

onder een \ooraf bei-ekenden hoek ingesteld. Dun werd na ver-

wijdering der camerabuis met behulp Nan een kijker nagegaan, voor

welke stroomsterkle de helften der groene of violette kwiklijnen even

helder waren. Door een zeer kleine wriuging van de proef buis

werd meestal voor de blatiwviolette lijn 4358 bij een stroom van

ongeveer 35 ampèi-e de gelijke lieldei-heid verkregen bij een gasdruk

van 85 kg/cni" en een nieolhoek van 92°. De voor de ullraviolelle

lijnen benoodigde stroomsterkten konden door een ex(ra})olatie van

de door Siertsema gegeven dispersieformules ruw berekend worden.

Was / een zoo verkregen stroomsterkte, dan werden gewoonlijk

opnamen gemaakt bij stroomen van {[— 2) tot (l -\- 2) ampère,

waarop een reeks van nauwkeurige opnamen volgde met \erscl)illen

van \/^^ tot Vso /ampère tusschen de waarden van / door de eerste

opname verschaft. Een stroom van 1 amp. gaf in den galvanometer

een uitwijking \'an J cm, zoodat bij de gebruikte stroomsterkten

eene xerandering in den galvanometeruitslag xan 3 tot 8 mm nog

juist op liet negatief door een merkbaar vei'schil in donkerheid te

onderscheiden xvas.

Daar de oors|)ronkelijke opnamen voor reproductie te zwak waren,

hel) ik de vooikenr gegeven aan een teekening naar een zevental

opnamen op 22 Juni voor w^aterstof (druk 76 atm. 19°, 5) van een

1) Kayser, Handbucli. Band UI. pag. 357.
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deel van he( kwiksperiniiii f4()47
—

"2755 AE.j '). De gelijke heldeilieUl

treedt voor de lijn 3130 in het midden der plioto) tnssehen de 4'''"

en 5^'^' opname \aii lioxeii op. T)c siroomveranderino; bedroeg; '/, amp.

Fig. -i.

Daar de ampèremeteratlezingen of de op de hoeken gecorrigeerde

galvanometernitslagen bij dezelfde dichtheiil van het gas omgekeerd

evenredig met de gevraagde VKKDET'sche constanten waren, konden uit

dergelijke opnamen de relatieve draaiingsconstanten berekend worden,

waarbij meestal de constante voor de violette lijn (4358 AE.) als

eenheid gekozen werd. De rclatie\e draaiing volgt dan nit

:

_ ^ _ ^ o _ «o

Ij De lijn 2805 is de 2de vaa reclit^, niet de Isle zooals bij vergissing is aan-

gegeven. De horizontale afstanden zijn viermaal, de vertikale afmeting is ongeveer

zevenmaal vereroot. Een verschil in helderheid wordt door een verschil in breedte

aangegeven.



694

waarin /ij, = de VERDET'sche constante, /„ = stroomsterkte in ani}),

« =r de gecorrigeerde galvanonieteraflezing, behoorende bij de golf-

lengte 4358 en Ry, 1, en a, op de andere kwiklijnen betrekking

hebben. Daar door kleine lekken en temperatuurveranderingen de

rnanometeraflezingen niet volkomen constant waren, werd de dis-

persie berekend uit:

_ i^ _ «X _ «oPd(1+1^^/)_ «o Po
^^ R,~ Rych~ «;p. (1 -V'?to)~ «^ P^

'

als f/o <^e dichtheid, p^ de druk, t^ de temperatuur van het gas

bij de meting met de lijn 4358 zijn, het accent X de andere golf-

lengten aangeeft, /? den spanningscoëfticient (aan de waarnemingen

van Amagat te ontleenen) voorstelt en p, |1 + i? {to— ^;)| = i^; ge-

nom.en wórdt.

Afwijkingen van de wet van Boyle behoeven niet in rekening te

worden gebracht, als P> niet veel van p^ verschilt. Voor de bere-

kening der waarnemingen bij den halven druk van 2805 tot 2654 AE.

werd de lijn 2805 AE. voorloopig als eenheid gekozen, waarna

door vermenigvuldiging met —^^ de relatieve draaiingen verkregen

zijn.

De gebruikte zuurstof was door de Maatschappij Oxygenium te

Schiedam geleverd ; zij werd geanalyseerd in een HEMPEi/sche absorptie-

pipet, gevuld met kopergaas, bevochtigd door een oplossing van

ammonia en ammoniumcarbonaat.

Voor het gas, waarmede de meest betrouwbare resultaten zijn

verkregen, Averd een zuurstofgehalte \an 97 7o gevonden.

De volgende tabel is ontleend aan de opnamen \^n 21 tot 25 Mei

:

TABEL I.

K in AE



(il)5

De spauMiiigSfoëniu'ieïil werd \oor een l>ef>iii(lruk \aii (S-t atin. =
0,Ü04G, bij den druk van 41 alm. =: (),()()42 genomen, welke waarden

dooj- extrapolatie uit Aimvcjats metingen ') werden afgeleid.

Waterstof.

7. De eerste metingen werden gedaan met dubbel gezuiverde

waterstof door Oxvgenium geleverd ; bij de analyse in een ÜEMPEL'sche

explosiepipet werden geen bijmengselen gevonden. Met het oog op

een bepaling in absolute maat weerden later metingen verricht met

een bus zeer zuivere waterstof, die in het Leidsche laboratorium

bereid was, door bij lage temperaturen de bijmengselen te doen uit-

vriezen.

Waarnemingen van 25 tot 29 Mei met het eerste gas gaven het

volgend resultaat:

TABEL II.

X in AF ^^^^ ^^"^P- galvan. uitw. „ d
^ ^" ^^ in atm. in =C. mm. ^' ^4 47

4047
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TABEL III.

A in AE



(59?

lioogereii druk uvringe tcni|)eraliiiir\ei';iini(M'iiij>eii sirooiniiigon in IkM

gas VL'ro<irzaaU(eii oii hel splectltecM oiHlnidclijU \\(M'(1.

Het g('l)riiiklo koolzmir uil dcii handel werd (hior (hslilk*eren ge-

zuiverd en bevalle DBVo ^'^^-j volgeus een aualvse in een absorptie-

pipet, gevuld met ijzergaas en kaliunihvdioxvde.

Uitkomst der metingen

TABEL V.

1 ;, At: Druk Temp. (ialvaii.uitvv. ^ ,o
^- '" ^^

in atm. in ° C. mm. ^.V^4ü47

4047
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De strooiiióteikteii in deze foniiiile inoetcii met dezelfde relatieve

nauwkeurigheid genieten worden; daar de draaiing in water voor

de kwiklijn 4:358 AE. ongeveer 25,3 maal grooter is als in waterstof

(100 kg/cm'- I7.°5), waren de meetbereiken bij den ampèremeter op

0_2enO—50 ampère gesteld. Na de vulling met water bleek legen

mijne verwachting de 230 om lange kolom liet ultraviolet maar tot

3665 AE. door te laten, terwijl Landau bij een waterlaag van lom
nog opnamen van de ijzerlijn 2496 AE. verkreeg. Ten slotte werd

door mij alleen de lijn 4358 voor de metingen gebruikt, de belich-

tingstijd bedroeg voor w^aterstof twee, \oor water vijf minuten.

Wegens herhaalde vullingen was de voor de Leidsche waterstof

beschikbare druk tot 75 kg cm- gedaald, zoodat de bij het gas

gebruikte stroomsterkte ongeveer 33 maal die der wateropnamen was.

Zoo wei-d gevonden voor

:

^yaterstof (73.9 atm. 16°.9., /// = 37.72 amp.

Gedistilleerd water /ir= 1.145 amp.

Volgens SiKKTSEMA bedraagt voor / == 4358 /?ij' = 0.02495'. Uit

mijne metingen wordt berekend: ƒ//=: 32.88 amp. voor een druk

85 kg en 9^5, waaruit volgt Rh (85 kg/cm' 9°.5) =: ^869 X 10-6/ in

goede overeenstemming met de door Siertsema gegeven waarde

:

(863X10-6)'.

'n

Vh D.
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10. Hierin vond ik tiaiilcidiiiii' mijno iiilkonislcn met de zijne

voor de drie gasiseii iv \ereenigen en het xerloop der dispersie in

liet zichtbare en nllra\iolette spec(i-iini door kroiiiineii v(»or te stellen.

De dratiiingsconstante voor de gele kwiklijn (geniidd. golflengte

5780 AE.) werd als 'eenheid gekozen, als abscissen zijn de golflengten

iji nn, als ordinaten de onderstaande betrekkelijke draaiingen nitgezet

:

TABEL VII.

A in f'y

1



/ ill Itll
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§ 2. 'rih'sfillcii. Dr loeslellcii w.ireii iii liooTd/aak (IrzellVle, die

\oor liel üiithnv.ook \aii /.uiiislof ucdie'iid Ik'IiIxmi. De iiii'icliliiiji, lol

sameii|)ersiii,i> \aii liet argon zoowei als de \olunieiioiiieter hebben

ecliter sinds dien lijd wijzigingen ondei-gaan, zoodat liet gewensclit

scheen er bij deze gelegenheid eene nienwe schematische teekening

van te pnbliceeren (Fig. \).

l)e wijzigingen in den vohimenouieler en de daarl)ij hehoorende

hnlptoestellen zijn reeds nitvoerig beschreven 'j

De drnkleidingen moesten echter, met het oog op het gebrnik van

een zoo kostbaar gas als zniver argon geheel nienw ingericht worden.

De roodkoperen bnizen, waarvan alle leidingen gemaakt zijn, werden

zeer nanw gekozen, om de hoeveelheid argon in de schadelijke

ruimten zoo klein mogelijk te maken. Het aj-gon bevindt zich in

het kleine stalen bnsje A, dat evenals alle kranen en koppelstnkken

waarin zich samengeperst gas bexindt, geheel onder olie is gedompeld^)

Door de kranen ('j,. en C\^_, het spiraaltje Sp (in alcohol afge-

koeld tot zijn smeltpnnt met vloeibare lucht om het argon te droogen)

en door de kranen /„ en k^^ bereikt het de compressiebnis A^ in de

persbus A^ '). Uit deze compi-essiebuis, waarin het kwik door middel

van samengeperste lucht nit de stalen bus B kan worden opge-

dreven, wordt het argon, na het slniten van kraan k^ en het ope-

nen van de kranen k. en k^ in den dilatoraeter in de juist gewenschte

hoeveelheid geperst. De constructie van deze persinrichting voor

zuivere gassen is in vorige mededeelingen •) uitvoerig beschreven
;

de werkingswijze ervan is bovendien op de figuur gemakkelijk na

te gaan.

Door middel van kraan C^^ kon de liicht-drnkleiding in verbinding

gesteld worden met den nauivkeurigen gesloten waterstofmanometer '),

waardoor het ons mogelijk werd gedurende de eigenlijke metingen

ook nog een paar dampspannings-bepalingen te verrichten, die binnen-

kort gepubliceerd worden.

b Zittingsverslag April 1911 Comm. No. 121a, Zitlingsverslag Mei 1915J,

Comni. No. ITic en W. J. De Haas, Proefschrift, Leiden 1912, alwaar ook

afbeeldingen van den gewijzigden volumenometer te s'inden zijn. Enkele geringe

fouten in deze afbeeldingen maokten het wenschelijk hier nogmaals eene teekening

te publiceeren, waarop deze fouten verbeterd zijn

~) Zittingsverslag Mei Uj05, Comm. No. 946. De waarde van dezen maatregel

die hel ontdekken van lekken gemakkelijk maken is reeds meermalen in het licht gesteld.

'') Aan het busje A is verbonden het glazen manometertje Po voor hoogen druk

en van zeer klein volumen, speciaal geconstrueerd voor het gebruik van dergelijke

busjes als reservoirs voor zeldzame gassen.

•*) Zittingsverslag Maart 1901 Comm. No. 69. Zillingsversl. Dec. 1906, Comm. 94o.

''•) Zillingsversl. Maart 190"^ Comra. no. 78 en Zillingsversl. Dec. J906, Comm.

no. 97a.

46

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXt. A". 1912/13.
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De t•^^o^laal Cr \va.-< dezelfde, <lie l>ij liet onderzoek \aii ziiiii>tof

is gebruikt. De eenige wijziging bestond in hot aanbrengen \an een

ander model roerder niet kleppen J// ' .

De vroeger gebruikte dilatometer. waarvan de appendix te nauw

was, werd vervangeji door ei?n nieuwen zéér zorgvuldig gecalibreerden

dilatometer. Dil. waarvan de appendix wijd genoeg genomen was,

om het met den dam[) coë.xisteerende kleine volume vloeistof nog

behoorlijk te kunnen meten.

Als vaenumpomp werd eene (TAEDE-pomp gebruikt, welk instru-

ment ons, \ooral gedni-ende de metingen zelve, om voortdurend tie

afwezigheid van lekken vast te stellen, van groot nut was.

Voor het constant houden en nieten van de temperatuur waren

'1 jilatina-weerstandsthermoraeters in den ervostaat aanwezig.

Het voor deze bepalingen gebruikte argon was afkomstig van den-

zelfden voorraad. Wc\armede de \roegere reeds geciteerde onderzoe-

kingen waren verricht. De onzuiverheden in dit argon zijn stellig

minder dan 0.1 7,. )

§ 3. Froeiyii. Eene korte beschrijving van den gang der proeven

mogen hier volgen :

1". Alle toestellen en leidingen worden hoog geëvacueerd en met

argon omgespoeld

.

2". De ervostaat wordt met het \ereischte vloeibare gas (O,, CH^

of C,HJ gevuld.

3". Het argon wordt in de compressiebnis .1, toegelaten, en ver-

volgens in den dilatometer geperst.

4°. De argonmeniscus wordt boven in den steel van den dilato-

meter ingesteld, waarna k^ gesloten wordt.

5". Als de tem|)eratuur constant is, wordt de argonraeniscus afge-

lezen, de temperatuur gemeten en zoo noodig ook de druk met den

waterstofmanometer.

6". Men gaat door reductie van den druk in den ervostaat over

tot eene lagere temperatuur en doet dezelfde metingen. ver\olgens

weer tot een lagere enz., totdat de meniscus onder in den ver-

deelden steel staat.

7". Men laat zooveel argon in den volumenometer ontsnappen, dat

de meniscus onder in den appendix komt te staan en meet tem-

peratuur, druk en volume \ au het ontsnapte gas.

8"- Men herhaalt de metingen onder 5*. en 6". bij omgekeerde

1) Zittingsvei-slag Juni 1911, Comm. no. 123.

-) Voor een uitvoerige beschrijving van de bereiding en van de analyse van dit

argon zie men C A. Crommelix Proefschrift, Leiden, 1910.
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volgorde van tempemlureii, totdat do iiieiiiscusbo\eii in den ajipeiulix

staat.

9". Het nog in <len düatonieter aanwezige ai-gon wordt in den

volumenometei' overgebracht, en de metingen ondei- 7\ worden

wederom veri'iclit.

Men ziet gemakkelijk in, dat na deze metingen alle gegevens voor-

handen zijn lot het berekenen van de vloeistof- en dampdiehtlieid

van liet argon bij alle gebruikte temperaturen. Op deze berekeningen

komen w-ij lenig in de volgende paragraaf.

De afmetingen van den dilatometer waren zoo berekend, dat men

op de zooeven geschetste wijze achtereen het temperatiiurgebied van

een bepaalde vloeistof als l)ad in den cryostaat kon af^verken ; zooweel

voor do vloeislofdichtheden als voor de dampdichtheden in dit geheele

temperatuurgebied waren dns slechts 2 metingen met den volnmino-

meter noodig.

§ 4. Bereheiilnyen. De berekeningen geschiedden in vele opziciiten

op dezelfde wijze als in Comm. 117. Van groot voordeel was het,

dat reeds zoovele gegevens omtrent argon beschikbaar waren, en

dat wij reeds gebruik konden maken van de gerednceerde toestands-

vergelijking VII. A. 3. \v Wij zullen er hier ter plaatse echter nog

een kort overzicht xan geven.

De vloe'isfüfcoJaiiiiii'i werden, uitgaande van de zeer nauwkeurige

calibi-atie van den dilatometer, eerst met verwaarhjozing van de

aanstonds te noemen correcties aan de hand van de atlezingen van

(Ie toppen dor menisci in den steel of den appendix uitgerekend.

Aan de zoo verkregen getallen werden de xolgende cori-ecties aan-

gebracht.

i". eene vrij aanzienlijke correctie \oor de volume-vermindering

bij lage temperatuur, met behulj) van eene formule uit eene vorige

mededeeling '), aangezien de calibratie van den dilatometer op -f-
20°.

gereduceerd was.

2\ eene correctie voor de volume-vermeerdering door druk. Voor

deze correcties, die zoo klein waren, dat zij in bijna alle gevallen

verwaarloosd konden worden, werden benaderde waarden berekend

uit de gegevens van 2 vroegere mededeelingen '').

W . eene correctie voor het \olume van den argonmeniscus. Voor

de berekenins: van deze lanc»- niet te verwaarloozen correcties werd

M Zitlingsversl. .Juni 1912, (Jomp.i. nu. 128.

'-) Zitlingsversl. Juni 1906, Comm. no. 95b.

•') Zitlingsversl. Maart 1902, Comm. no. 7!S en Zitlingsversl. Deo. 1906, Comm.
no. 97a.
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gL'hruik ueiüaakt \;iii de ura|iliis('li<' coiistnu'lie volg'ens Kki,\ IN '

. ( )ni

het volinne dei- nu'iüsei \o vinden, was hel voor ons doel gewoonHJU

voldoende, hel vlocisiofoppervlak als een halve platte rotatie-ellip-

soïde te beschonwen. Alleen voor de hoogvi'e temperaturen werd op

de teekening- volgens Kklvin de regel van (xi i.dkn (er liopaling \an

het omwentelingslichaam toegepasl.

Nadat aldns alle vloeistolVoInmina herekend waren, konden, met

inachfneming van de eeislgenoenide twee correcties de vohduina van

dt'n r('r:fn//\/(/<'i/ t/dnip hei-ekend worden. Hierl)ij werd aangenomen,

dat de teniperatunr \an het i)ad zich nitsirekle lol '2 cm. hoven den

vloeistofspiegel.

De reductii' tot Iwt normaalvoliune v<(ii het ijafiroriniije tinjo/i in

(Ie (jhizen en sfolcn cf/nlf'firen vanaf de zooeven genoemde plaats in

de capillair tot aan kraan l\, geschiedde als volgt. De glazen capillair

werd, voorzoover die zich in den ci'vostaat bevond, verdeeld in ver-

schillende deelen, waarvan de gemiddelde tcmperatnren uit vroegere

mededeelingen -) bekend waren. \'an het gedeelte van de glazen

capillair bniten den cryostaat en van de stalen capillair tot kraan

k,. waren de temperaturen gednrende de metingen met thermometers

1) Om deze constructies te kunueu uitvoeren moet men de capillaire con-

stante van argon en de afhankelijkheid van de temperaluiu' van deze grootheid

kennen. Balv en Donnan (Joui'u. of the Chem. Soc. Trans. 81. 907. 1902) nu

hebben capiUaii-e constanten van vloeibaar argon bepaald, maar slechts van — 189°

tot — 183^. zoodat het er nu op aankwam de capillaire constanten tusschen

— 183° en i\o krilisclje lemperatuur op zoo rationeel mogelijke wijze te interpo-

leeren. Eene veruelijkinc;,' der gereduceerde capillaire constanten '
... ('zie J. D.

VAX DEK Waals, Cont. I. pg 176) als functie van de gereduceerde temperatuur

van argon van Haly en Doxnax (I.c), ether van Di: Vries (Zitlingsversl. Febr.

1893, Comm. no 6, en Proefscluift Leiden 1893), koolzuur en stikstofoxydule van

Versgh^vFFELT (Zitlingsversl. Juni 1895, Comm no. 18j volgens de wet der over-

eenstemmende toestanden leidde tot geen resultaat, aangezien de laatstgenoemde 3

slotfen goed overeenstemmen maar argon vrij sterk van deze 3 afwijkt. Eene ratio-

neele methode leverde nu de onderstelling, van de geldigheid van de formule van

EöTvös (Ann. d. Pliys. und Cliem. 27 (1886) pg. 448) volgens welke de grootheid

ifV — jo een lineaire functie is van de temperatuur. \olgensBALY en Doxnan

is voor argon if'7
(

l^ = 2.020 (145.44 — T) en volgens deze formule zi)n

de schattingen gemaakt behalve die voor de hoogste temperatuur, ± — 125°, waar

men zoo dicht bij de kritische temperatuur is, dat de formule van Eötvös niet

meer geldt en waar in ovei'eenstemming met het verloop bij andere stotïen geïn-

terpoleerd werd.

~) C. Braak, Proefschrift, Leiden. 1908. pg. 16.
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bepaald. De volniniiia van al deze deelen kende men uit de cali-

braties, de druk nit de reeds vroeger medegedeelde ^) en de bij

o-eleo-enlieid van deze metingen daaraan toegevoegde dampspannings-

hepalingen.

Om nu liet normaalvolumen \ an al deze stukken op \erschillende

temperaturen te bepalen maakten wij wederom gebruik van de

gewijzigde reeksontwikkeling

pv^ = .4x 11 -1- Bj') p -f C 'p) p' + .. .
I

V
Aangezien r\ =: ^:, en .-Ix^ Jxoc v^ + '^a ^ » ^^ ^'^^^

^ ~~
.4xOoc (1 + «A t) [1 -f ^'/')p + C^'^)p^] ^

De viriaalcoefticiënten, noodig voor het gebruik van deze verge-

lijking konden ontleend worden aan de vergelijking VII. A. 3. De

coëfficiënt 6'/'- kon bij al deze berekeningen verwaarloosd worden.

Voor de correcties aan te brengen aan de volumenometrische

bepalingen kunnen wij wederom naar vorige mededeelingen 'y ver-

wijzen.

Voor de normale specifieke massa van argon werd gebruikt de

door Ramsay en Travei^s ') bepaalde waarde, 0.001782.

Vermelding verdient no j, dat de dampdichtheden i)ij de laagste

3 temperaturen niet gemeten, maar berekend werden, wat met het

oog op den gewenschten graad van nauwkeurigheid volkomen geoor-

loofd was. De berekening geschiedde met behulp van de boven

vermelde reeksontwikkeling, waarbij nu echter C^' niet verwaar-

loosd mocht worden.

1) Zittingsversl. April 1910. Coinm. N . 115.

-) In deze formules i-? p = de druk in atmosplieren, rx = hel volume, uitge-

drukt in het normaalvolume als eenheid, N = het normaalvolume, V = het in

werkelijkheid ingenomen volume, x\ = de uitzettingscoefficient in den toestand

van AvoGADRO, = 0.0036618. Voor de notaties zie verder Suppl. 23.

3) Zitt.versl. April 1911, Coram N^. 121a. Ziltingsverslag Mei lUliJ Comm.

X". 127c en W. J. de Haa^, Proefschrift, Leiden, 1912.

h W. Ramsay en M. W. Traveps, Pioc. R. S. 67. 329. 1900.

( Wordt vervolgd).
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Voor (Ie l)(>ekerij der Akiulciuie worden de \olueiide Itoekeii ten

geschenke aangeboden

:

1. door den Heer II. Kamerllngh Onnes, mede namens den Heer

W. H. Keesom : ,J)ii' Zifsf(ni(ls(jleir/uü}rf^ von H. Kamkhlin(;ii Onnes und

W. H. Keesom. (Sonderabdrnck ans ,,EncykIopadie der matliematischen

Wissehen SC haften mit Einschluss ihrer Anwendnngen". V. lOj.

2. door den Heer G. C. J. Vosmaer, namens den Heer P. A. Dietz,

een exemplaar \an diens dissertatie: „Venielijkendi' anatomie van de

kaal- en kieuw/wogspieren der Teleostei\

3. door den Heer F. A. F. C. Went, namens den Heer C. E. C.

Bremekamp, een exemplaar van diens dissertatie: ,,l)ie rotierende

Nutation und der Geofropisniu.s der Windepflauzen".

De vergadering wordt gesloten.

E R R A T A.

In het Verslag der vergadering van 28 September 1912:

p. 357: Verg. (7) leze men als volgt:

S^^ (.V)=3 sin'' acos a 1 il6\ 2
h -\- {i/— 2b cos 6) sin' a cos 6

(l-smV(co.s*Ö)p/?,^_26ysmVtus<9+y'sm=«

;.(7)

-6 -f- (y — "IB cos 6) sin' a cos 6— 2
.^ -f log...

(1 ~ sin^ acos' 6) yB' — 2 By sin"" a cos 6 + f shv a

De log . . . term blijft onveranderd zooals in den tekst.

p. 238 Verg, (9): de laatste term van den teller heeft een — teeken.

In het verslag der vergadering van 25 Mei 1912:

p. 91 r. 20 en 19 v. o. schrappe men de woorden : eveneens . . .

moet, zoodat ook noot 1 vervalt.

p. 99 r. 15 en l(i v.b. i. pi. v. de normale dichtheid

leze men: de dichtheid in den voliimenometer

r. 8 en 7 \ . o. lees l\ = 2243

k,= 272

p. lol r. 10 v.b. i. pi. V. 0,507834 leze men: 0.057834.

r. 1 V. o. i. pi. V. 257°.28 leze men : 257°.26.

In het verslag dei- vergadering van 29 Juni 1912:

p. 259 in het hoofd van Tabel I leze men VII. A. 3 i. |>1. v. VI II A. 3.

In hel verslag der vergadering van 28 September 1912 :

p. 481 r. 10 V. o. i. pi. v. 130^/ leze men: l'SOi.

[). 492 r. 12 V. b. voege men toe: {Wordt vervolgd).

(8 November 1912).





RÖNTMLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING
van Zaterdag 30 November 1912.

Voorzitter: de Heer D. J. Kortkwfxj.

Secretaris: de Heer P. Zfeman.

I isr BC O TJ ü-

Ingekomen stukken, p. 710.

Benoeming van den Heer J. Bokkk tut lid dei- COminissie van Tueziclit n\> liet Centraal In-

stituut voor hersenonderzoek, p. 711.

Advies van de Heeren H. Kameri.ingii Onkes, H. Haoa en H. E. J. G. du Bois over dein

hunne handen gestelde missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin het

advies der Afdceling gevraagd wordt omtrent een aan den Minister gezonden verslag van

een vergadering der radiumstandaard-commissie, waaraan was toegevoegd een afschrift

van het schrijven van den Secretaris dier Commissie over de voorwaarden voor het ver-

krijgen van secundaire standaards door een Regeering, p. 712.

Verslag van de Meeren A. A. W. Hubreciit en J. W. van Wijiie over het in hunne handen

gestelde manuscript eencr verhandeling van den Heer J. H. F. KoHr.KRi'GGK, getiteld :

,,Befruchtung und Keimbildung bei der Fledermaus Xantharpya amplexicaudata", p. 71.3.

C. WiNKLER : „Ovor gelocajisccrde atrophie in het curpns geniculatum laterale. Naar aan-

aanleiding van een geval van blindheid in de onderste (juadranten der beide rechter

gezichtsveldhelfcen", p. 714. (Met 3 platen).

Mej. T. Tammes : „Eenige correlatieverschijnseleii bij hybriden", f Aangeboden en medegedeeld

door den Heer J. W. Moi.l), p. 725.

W. DE SiTTER : „Absorptie van gravitatie en de lengte van de maan", y. 737.

Ernst Coiien : „Het evenwicht tetragonaal tin ^^ rhombisch tin". (Aangeboden door de

Heeren P. van RoMBrRGii en A. P. N. Franchimont;, p. 752.

A. Smits, J. W. Terwen en H. L. de Leelw : „Over het stelsel fosfor" (Aangeboden door

de Heeien A. F. Holleman en J. D. van der Waals), p. 753.

L. VAN Itallie en J. J. van Eck : „Over het voorkomen van metalen in de lever". (Aange-
boden door de Heeren W. Eintiioven en A. P. N. Franchimont) p. 759.

C. van WisSELiNOit ; „Over de kerndeeliug bij Eunotia major Rabenh". ^Aangeboden door de

Heeren J. W. Moi.l en F. A. F. C. Went), p. 761.

Jou. H. VAN BiTRKOM ; „Het verband tusschen den bladstand en de verdeeling vsji de groei-

snelheid over den stengel". (Aangeboden door de Heeren F. A. F. C. Went en J. W. Moll),

p. 7G6.

H. J. W.VfERMAN : „De kringloop der stikstof bij Aspergilliis niger". (Aangeboden door de

Heeren M. W. BEUERiNtic en J. W. Moll), p. 772. (Met een Tabel).

Pii. KoHNSïAMM en J. Timmermans ; „Experinienteele onderzoekingen omtrent de mengbaar-
baarheid van vloeistoffen bij drukken tot boven 3000 atmosphercn". (Aangeboden door de

Heeren J. D. van der Waals en P. Zee.man), p. 783.

J. D. v.\N DER Waals: „Eenige merkwaardige betrekkingen, hetzij exacte of approximatieve,

bij verschillende stoffen", p. 800.

Jan de Vries; „Over de verwantschap der punten|)areii, die harmonisch gescheiden worden
door een biquadratische ruimtekromme", p, 807.

JA.>i DE Vries: „Over een stralcncomplex. die door twee kubische ruinitekromraeu wordt be-

paald, p. 812.

Hendrik, de Vries ; „Over meetkundig(! plaatsen, stralen- en nulstelsels, afgeleid uit eene

knbisc'.ie en ctnc bikwadratisrhe niimtckiouim j". 111. (Slot, p. 815.
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C. Braak: Een weervoorspelHng op langen tevmijn voor den Oost-moesson op Java,". CAan-

geboden door de Hecren J. P. van der Stok eu W. A. Jrurs), p. 828. (Met ée'n plaat).

L S, Ornsteix : „Over de thermodynamische functies voor rriengsels met reageerende compo-

nenten". (Aangeboden door de Heerea k. A. Lorentz en H. Kamf.ri.i.noh Onnf.s\ p. 8.35.

F. A. H. Schrf.ixe.makers : „Evenwichten in ternaire stelsels." II. p. 844.

W. E. RiNGER eii H. VAN Trigt : „Over den invloed v«n de reactie op de werking van

ptyaline". (Aangeboden door de Heeren C. A. Pekelharing en G. C. J. Vosmaer;, p. 858.

L. H. SiERTSE.MA . ..Metingen van brekingsindices van gassen onder hoogen druk. (2e mede-

deeling). De dispersie van lucht en van koolzuur'. (Aangeboden door de Heeren H. Kamer-

MNGii Onnes en H. A. Lorentz), p. 866.

11. Kamerlingii Onnes en C. A. Crommeijn: „Isothermen van e'e'natomige stoffen en hunne

binaire mengsels. XIV. Berekening van eenige thermische giootheden van argon", p. 873.

II. KvMERLiNGii Onnes en Bengt Beckman: „Het IlALL-effect en de verandering van den

tralvanischen weerstand in het magnetische veld bij lage temperaturen. VI. Het Ham.- effect

bij nikkel en de verandering van don galvanischcn weerstand in het magnetische veld bij

nikkel, kwik en ijzer bij lage temperaturen tot het smeltpunt van wateistof", p. 881.

H. Kamerlingh Onnes en Bengt Beckman: „Verandering van den galvanischen Meerstand

door druk bij lage temperaturen. I. Lood", p. 888.

E. Mathias, H. Kamerlingii Onnes en C. A. Crommei.in : .,üe reclitlijnigc diameter van

argon, p. 893.

H. A. Brottw^er: „Leucietgesteentcn van den Panggit (Oost-Java) en liunne contactmeta-

morphose". (Aangeboden door de Heeren G. A. E. Moi.engraaff en K. 3\Iartin), p. 898.

x\anbieding van eene verhandeling van den Heer J. Lorii: getiteld: ..Beschrijving vaneenige

nieuwe grondboringen". VIII, p. 898.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 898.

Errata, p. 899.

Hij afwezigheid van den Vooizitter, den Heei' H. A. T.ohkntz, word I

de vergadering gepresideerd door den Onder- Voorzittei-, den Heer

D. J. KORTEWF.G.

Het Proces-verhaal der vorige vergadering woidt gelezen en goed-

gekeurd.

Ingekomen zijn :

1". Bericht \ an den Heer A. C. C. G. van Hemert, dat hij, door

zijn voorgenomen reis naar Indië, niet in de gelegenheid zal zijn

de vergaderingen der Afdeeling in de maanden November 1912 tot

en met Maart 1913 bij te wonen.

Voor kennisgeving aangenomen.

2", Verzoek van Zijne E.\c. den Minister van Binnenlandsche

Zaken dd. 23 November 1912 om bericht en raad aangaande een

bij zijn Departement ingekomen request van de hoofdredacteuren van

het lijdschrift ,,Folia Neurobiologica" om de uitgave daar\an met

een jaarlijksche Rijkssubsidie van f 2000 te steunen.

De Voorzitter steil dit recpiesl in banden van de Heeren C.

WiNKLEK, C. H. H. SrRONCK eii J. W. VAN Wi.iHE uict \ erzoek daar-

over te praeïidviseeren in een \ olgende vergadering.

3". Missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche

Zaken ih\. 25 November 1912 met verzoek te mogen verhemen of
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aan do Afdeeling Nederlandsche f^eleerdcii liekend zijn, en zoo Ja

welke, bereid om zicli buiten bezwaar van "s IJijks Schal kist door

de Regeering te doen afvaardigen naar liet 9e internationaal congres

voor Zoölogie, dat den 25 Maait 1913 te Monaco zal worden

geopend.

Aan den Minister zal geantwoord worden dal <1p lieer (ï. ('. .1.

VosMAKK tot die vei'legenwoordiging bereid is.

4". Schrijven \an den Heer L. Joibin, Algem. Secretaris van het

8e internationaal congres voor zoölogie, van 25-30 Maart 1913 te

Monaco te lioiideii, waarin liij, namens Z.H. Prins Albeil, ^ orst van

Monaco, de Akademie nitnoodigt zich bij dat congres te doen ver-

tegenwoordigen.

Hierop zal geantwoord worden dat de Heer A. A. W. Hthrkcht

als vertegenwoordiger der Akademie dit congres hoopt bij te wonen.

5°. Uitnoodiging namens de "Société des mathématiciens et des

pliysicicns tchèques" te Praag tot het bijwonen van een plechtige

algemeene vergadering op 10 November J912 ter herdenking van

het 50-jarig bestaan van dit genootschap.

Daar deze uitnoodiging inkwam na de vorige vergadering en de

datum van feestviering f 10 November^ het behandelen dier uitnoodi-

ging in deze vergadering uitsloot, werd tusschentijds geantwoord dat

de Akademie niet in de gelegenheid was een vertegenwoordiger te

zenden en zich dus bepaalde tot het zenden van haren schriftelijken

geiukwensch.

6". Schrijven van den Correspondent der x\fdeeling, den Heer S.

H. Kookders te Hnitenzorg, waarin hij zijn dank betuigt voor den

steun, vei'leend aan de uitgave \an het onder zijne leiding door

Mevrouw A. Koorders-Schu.macher samengestelde botanische werk,

door het toekennen van de dit jaar uit het P. W. Korthals-fonds

beschikbaar gestelde ƒ600.— , welke som hij verzoekt af te dragen

aan de Ned. Handel-Maatschappij.

Aan dit verzoek werd reeds voldaan.

In de vacature, ontstaan door het bedanken van den Heer Th. H.

Mac GiLi avry als lid der Commissie van Toezicht op het Centraal

Instituut \oor hersenonderzoek, wordt, op voorstel \ an den Voorzitter,

benoemd de Heer J. Boeke, die de benoeming aanneemt.
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Natuurkunde. — De Heer H. Haga brengt, ook namens de Heeren

H, Kamertjnoh Onnes en H. E. J. G. du Bois, het volgende

advies uit :

lil on/A' liiinden weitl gesteld het schrijven van Z.Exc. den Minister

van Binnenlandsehe Zaken, N". 2015, Afd. K. W. 31 Jnli 1912,

waarin het advies de;- Afdeeling gevi-aagd wordt over het verslag

van de \ergadering der Ivadinnistandaai'd-foniniissie , van 25— 28

Maart 1912 te Parijs gehouden, waarbij gevoegd was een afschrift

van een schrijven van deji secretaris dier commissie o\er de voor-

waarden voor hel ^erkrijg•en van secundaire standaards door eene

Kegeering.

Uwe commissie heeft de eei- de beteekenis van den Radiumstaudaard

onder de aandacht der Afdeeling te brengen, zooals deze uiteengezet

is door Mevr. Curie in een veihandeling, voorkomende in de October-

aflevering van het Journal de Physique van dit jaar.

Voor de ivetenschap der radioactiviteit heeft de standaard waai-dc

doordat de kwantitatieve resultaten der verschillende laboratoria ver-

gelijkbaar worden, zoodat men bij een eventueel verschil op het spoor

van nieuwe feiten zal kunnen geraken.

Bij de toepassingen op viiediscJi ijehied stelt de standaard in staat

een oordeelkundig gebruik der physiologische eigenschappen dei' stralen

te verzekeren, doordat men nauwkeurig de intensiteit van de gebruikte

stralenbron kan regelen.

Voor de radium-industrie is de standaard \au belang om l)ij koop

en verkoop van radiumpraeparaten zekerheid omtrent het gehalte te

verschatTen.

Als internationale standaard is aangenomen eene hoeveelheid van

21,99 milligram Radiumehloride, door Mevrouw Curie bereid, en be-

waard in het Bureau international des poids et mesures. Deze inter-

nationale standaard zal uitsluitend dienen tot het verifieeren \'an secun-

daire standaards. Deze secundaire standaards, bevattende 10 a 40

milligram Radiumehloride, kunnen door iedere Regeering bij het

,,K. K. Ministerium für (Ufentliche Arbeiten" in Weenen besteld worden;

ze worden in het ,.lnstitut für Radiumforschung'" te Weenen ver-

vaardigd en zoowel daar als in Parijs met de hoofdstandaards verge-

leken. Zij kunnen op deze wijze tegen een verminderden prijs (
/'180,

—

per milligram Radiumchloi-ide, welke prijs natuurlijk den marktprijs

van Radium in zijn schommelingen zal volgen) benevens ± /250
Nerificatie-kosten, verkregen v.orden.

Engeland, Duitschland en Zweden hebben zich reeds secundaire

standaards aangeschaft. Hierbij dient echter opgemerkt dat twee dezer
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stalen in hel hezit zijn vaii lahoraloriii, iiilsliiiteiid liolciud voor

metende ondei'zoekin_<>en ten behoeve van wetenschap en praktijk en

dat, al is in ons land de vraaii, of hier znik een laiioralorinm dient te

worden o|\i>en('ht, door een staatseommissie in hevestigenden /.in ite-

antwooi'd, een dergelijke inrichting- nog steeds ontbreekt.

Het bezit van een secnndairen standaard heeft alleen waarde door

de mogelijkheid verschillende praeparaten naar linn Radiunigehalte

aan den internationalen standaard aan te slniten en daardoor de

waarde er \an te bepalen, en hiervoor is een laboratorium met een in

dergelijke metingen geschoold personeel noodig. Van een aandrang

om deze onderzoekingen van Uijkswege te doen verrichten is ons

niet gebleken. Uwe commissie is dan ook van oordeel dat, op dit

oogenblik, voor ons land geen aaideiding bestaat Qen secnndairen

standaard te \erwer\en.

Zij meent echter uwe aandachr er op te moeten vestigen dat, wan-

neer het voor wetenschappelijke, medische of indnstrieele belangen

wenschelijk mocht blijken om ook hier te lande het Radiunigehalte

der verschillende praeparaten te kunnen bepalen, ten einde in die

behoeft»^ tijdig te voorzien, overwogen zou dienen te woi'den of —

bij ontstentenis \'an een Rijksiaboratorium voor physisch-technische

onderzoekingen — in een der bestaande Rijkslaboratoria gelegenheid

ware te vinden voor dergelijke metingen : in welk geval dat labora-

torium in het bezit zou moeten gesteld worden van een secnndairen

standaard.

H. Kamerlinüh Onnes.

H. Haga.

H. E. J. G. DU Hois.

De \ergadering hecht hare goedkeuring aan dit advies, waarvan

een afschrift, met een begeleidend schrijven namens de Afdeeling,

aan den Minister zal gezonden worden.

Aratomie. — De Heer A. A. W. Hubkecht brengt, ook namens den

Heer J. W. van Withe, het volgende rapport uit over het

in huime handen gesnelde manuscript eener verhandeling \an

Dr .1. H. F. KOHLBRUGGE.

Over de hierbij teruggaande verhandeling \a]i Dr. J. H. F. Kohl-

BR['f;GE, die in de laatste Junivergadering van onze Afdeeling ter be-

oordeeling 111 onze handen gesteld werd, wensclien wij een gunstig

rap|)ort uit te brengen en daarbij voor de vertraagde indiening onze

verontschuldigingen aan te bieden. Deze vertraging moet worden

toeges'i'hrexen aan den tijd, die door ons besteed werd aan eene \evge-



714

lijUiiifi-, door ons ingesteld tnt^selien de teekeiiingen en de dnaraan

ten üTondslag liiigende prcparalen, welke door den seiii'ijver welwil-

I Mid Ie onzer heseliikking gesteld uerdeii : alsmede aan herhaalde

besprekijigen die, tengevolge daarvan, dooi' ons met laatstgenoemden

gehonden werden. De bedoelde |)re|>ai'atenverzameling is een hniten-

gemeen volledige en nitgeln-eide.

Dr. Koni.BRL'GüK heeft een /.(>('» groot aantal l»e\ riichie Xanlharpya-

nt-^'i-i welen bijeen Ie brengen, als sleehts zelden voor vergelijkend

embr\ologiseh onderzoek van een eid^ele zoogdiersoorr ter beschikking

slond. Het behoeft geen betoog dat de belronwbaai-hcid der nilkom-

slen reehtsfreeks evenredig is met de nitgelireidheid van de7en grond-

slau" en dat de mogelijkheifl om de nitkomsten later aan diezelfde

[)rei)araten nogmaals (e toetsen, aan deze \erzameling en de op haar

gebaseerde verhandeling een \erhoogde waarde geeft. Wij aarzelen

dan ook niet den arbeid van Dr. Kohlbkuügk ter plaatsing in onze

Verhandelingen aan te bevelen, al blijft de mogelijkheid open, dat

in de toekomst sommige gedeelten nog tot verschil van meening aan-

leiding kannen geven en ook de schrijver zelf, die steeds doorgaat

in Indië ook van verwante soorten nitgebreide verzamelingen te

vormen, misschien nog tot de gevolgtrekking zal komen dat zijne

in/.iciiien op sommige pnnten aanvnlling en wijziging behoeven.

A. A. W. Hl BH F/UT.

J. W. VAN W1.IHK.

Do conclnsie san het rapport wordt goedgekenrd.

Physiologie. — Den Heer C. Winkler doet eene mededeeling

„Over iielocaUseenle atrophie in het corpus (/eniculatum laterale.

N^aar aanleiding van een geval van blindheid in de onderste

quadranten der beide rechter gezichtsveldhelften.''

In 1904 werd door Bkkvor en Collier^) blindheid in de bovenste

(piadranten der beide linker gezichtsveldhelften waargenomen bij

een zieke, die na den dood drager bleek te zijn van een haard in

het rechter hersenhalfrond, waardoor de omgeving der tissura calca-

rina van af den occipilaalpool tot aan haar samenvloeiing met de

üssnra parieto-occipitalis vernield was.

Deze waarneming is een der weinige, waarbij qnadrant-hemia-

1) C. E. Beevor and James Collier. A contribution to the study of the coiiical

localisalion. A case of quadrantic hemianopsia wilb palhological examination. Brain.

1904. XXYI p. 158.
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iiopsie beantwoordde aan een hanrd, die in lioot'd/aak de schors

verwoestte, ofschoon de optische straling, gelijk nit de teekeningen

van l)EF,voR en ('oi,i,ikh I»lijkt, ook hier allerminst gespaard was,

integendeel in belangrijken omvang, meer bepaaldelijk het medio-

ventrale gedeelte er van) was vernietigd.

Bkf.vor en Oollikr wijzen er op, dat toen i-eeds in de litei'atnur

Noldoende gege\ens waren om lo onderstellen, dat haarden in de

dorsolaterale afdeeling der strata sagittalia van (\en achterhoofdskwab

aanleiding kunnen geven tot blimlheid in de onderste qnadi-anten

der gekruiste ge/Jchtsveldhelften, Daarentegen kunnen haarden in

de \entro-mediaIe afdeeling dezer strata (piadrant-hcmianopsie in

de gekruiste bovenste gezichisvelden veroorzaken. (llKNsfHK.v, F(irstp:r,

WiLi?R.\Nü etc.) ').

VoN MoNAKOw') doet in zijn handboek nog een schrede verder in

de hier ingeslagen riidiiing. (Taat de dorsale afdeeling van den

occipitcial-lol) (Bovenste Cuneus, U^— O,) resp. de dorsale étage der

gezichtsstraling te gronde, dan degenereert uitsluitend de dorsale

étage van het laterale merg van het corpus geniculatum externum,

en van dit ganglion slechts het froiUo-mediale deel.

Omgekeerd komt het, na een verwoesting der ventrale helft van

den occipitaal-lob (ventriile lip der f. calcarina, Gyrus lingualis,

gvrus occipito-temporalis) tot een secundaire degeneratie der ventrale

étage der gezichtsstraling en tot degeneratie van de ventro-laterale

afdeeling (staart) van het corpus geniculatum laterale.

De retina-projectie op de hersenschors kan dus niet zoo

een\oudig worden opgevat, als Henschen ons geleerd had. Zij was

niet alleen beperkt tot de omgeving der tissura calcarina en zij moest

nit een ander gezichtspunt worden bezien.

Er moest rekening meè worden gehouden, dat in elk corpus

geniculatum laterale reeds een eerste prqjectieveld voor de twee

gelijknamige retinahelften bestond.

Hun projectie op de schors ^vas daaraan secundair en vond plaats

1) S. E. Henschen. Pathologie des Gehirns. Upsala 1S9U-94 en 1903. Cf. Sur

les centras optiques cérébranx. Rev. gén. d'Ophlh. Paris 1894. Revue crilique de

la doctrine sur ie centre coitical de la vision. Congr. int. de Médecine. Paris 1900.

La prqjection de la rétine sur la partie corticale calcaiine. Seni. niéd. 1903.

WiLBRA.NDT. Hemianopiscbe Gesichtsfeldformen Wiesbaden 1890.

WiLBRANDT und Sanger. Xeurologie des Auges 3 Ede 1900-1904.

FöRSTER. Unorientirtheit, Rindenblindheit, Andeutung von Seelenblindheil. Arch.

f. Oplh. 1890 en WiLBRANDT. Doppelvei'sorguug der Macula lulea ;ind der Förster'sclie

Kali von doppelseitiger homonymer Heaiianopsie. Beitr. zur Augenheilkunde

(Kestschr. für Förster.)

'^) Von Monakow. Gehirnpathologie. 1905. S. 757.
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door inicKlel der gciiiciilo-corticale slraüiig', die dit gaiiulioii niet de

schors verbond. Maar op bijzondere wijze.

Zoolang- de dorsale t'tage dei sti-abng en <le kop van het ganglion

geen seeinidairc verandci-ing vertoonden, kon in de onder.sle gekrniste

gezichtsveldqnailranten nog worden gezien (1>kkvok en Colijkr). Zoo-

lang de \entrale étage dei* straling en de staart \an het ganglion

die veranderingen misten, kon het zien niet de boxenste gekruiste

geziehtsveldqnadranten behouden zijn.

De straling iiit dit ganglion breidl ziidi eehier naar veel grooter

sehorsgebied nit, dan alleen naar de omgeving der tissiira ealearina.

Stellig moet daarvoor ook de bovenste ennens, O^— 0^ d.w.z. de

geheele aelitei'hoofd[)Ool gerekend worden, zooals von AIonakow

Avilde, waarschijnlijk zelfs nog meer.

De retina-projectie oj) de schors, secundair aan die op het corpns

genicnlatiim laterale, is dns zonder eenigen twijfel gecompliceerder

dan Hknschfa het zich had voorgesteld.

In 1909 kon ik zelf^j bevestigen, dat de genicnlo-corticale straling-

en het ganglion anders reageerden wanneer door dorsaal gelegen haar-

den de dorso-laterale afdeeling der strata sagittalia werd doorsneden,

dan zij deden, wanneer ventraal gelegen liaardeii, de ventro-mediale

afdeeling dier strata in den occipitaalkwab vernielden. In het eerste

geval, met onvolledige qnadrant-hemianopsie der onderste gezichts-

velden, wa-^ de dorsale étage der straling en het mediale deel van het

ganglion sterk, maar niet geheel gedegenereerd. In het tweede geval

strekte zich die degeneratie op de ventrale étage der straling- en op

den staart \ an het ganglion nit. Ook die \vas onvolkomen. Thans,

kan ik twee nieuwe gevallen nieédeelen, ditmaal \an voUyOmen \)?iv{\Qe\Q

(kop of staart-)atrophie van het corpns genicnlatiim latei'ale, waarvan

één met exqnisiete qnadrant-hemianopsie en word ik daardoor ge-

noo|)t, het schorsveld voor het corpns geniculatuni nog omvangrijker

aan te nemen dan zelfs von Monakow het deed.

I.

Ncphrilis. Aanval van bewmtzvjnverlies op 9 Dcc. 1'.>10, {jcroUjil door voor-

byj<j(i(inde sensorische aphasie, alexie en blijvende quadrant-hemianopsie in de

onderste rechter gezichtsveldhelften, die in Juli lUll van ophthalmologische zyjde

is geverifieerd. In Januari 191:2 ticeede insult, ivaardijor de dood veroorzaakt

loordt. Autopsie: Oude apoplectische cyste in den gyrus temporalis secundus en

den gyrus «nguJaris, welke de dorsale stixilingen volkomen doorsnijdt. Versche

bloeding onmiddellijk naast deze in de dorsale strata sagittalia.

') C. WiNKLER. De achlcilioofdkwab en de lialfblindheid. Psycli. en Neiirol.

Bladen. 1910. S. t. 1—16.



j\Icj. (1 1*. S. .., 'M jiicii. is dl' (iiiilsic van U kimlci-cn, van welke er iiog 5

iii leven zijn. De nioLtler van dll ij;ezin is op *)(•
j. hieCtiJd aan apoplexie, de vader

op 75 j. aan nierzieklc overleden. Kiankzinniglielii of zenuwziekle kwamen in liaar

l'amilie niel voor. Alci)hi)li--ino en liielisclu^ iniedies woidi-ii oiilkend. Zij was voor

haar legenwoordii^' lijden niel ziek.

(,)[) 9 Dee. 1910 verloor zij plotseling hel hewiistzijn, bleef 10 dagen hewuslelood.

Toen zij weder hijkwani, kon zij slechl spreken, kon zij do woorden niet vinden,

vroeg om ,,znnr" als zij karnemelk bedoelde, enz.

De woordenschai keenle spoedig lerug, al verslond zij niel alles goed, maar

nu nog (Jtdi 1911) is ile benoeming der voorwerpen, die zij goed herkent, moeilijk

gebleven. Vooral eigennamen en zelfstandige naamwoorden zegt zij dikwijls verkeerd.

Bovendien kon zij na den aanval niel meer lezen, ten deele, zegt zij, omdat zij

spoedig bij 'l lezen vermoeide. Leii deele, omdat ze van hetgeen zij las, niel \w\

meer begreep.

Eindelijk was zij, na den aanval, recbtszijdig verlamd geweest, maar die ver-

la mmin was reeds na 3 weken, zonder eenig spoor na te laten, geheel genezen.

Sederl was zij herhaaldelijk duizelig geweest, in Maart, op 4 Juni en op 15 Juni

;

dit ging echter altijd samen mei hel intreden der, sedert den aanval, onregelmatig

geworden menstruatie.

Zij bemerkte, dat zij sedert dien aanval naar i'echts niet meer zoo goed zag,

alsof er witte vlekken aan die zijde waren. Het eleclrisch licht op de markt scheen

baar toe lager dan vroeger te hangen en af en toe was het, alsof er voor het

rc';hter oog bruine spinnekoppen hingen. Zij ziel sedert 9 Dec. met het rechter

oog slechter. Voorts heeft zij dikwijls hoofdpijn, braakt daarbij. Bovendien bevat

de urine 4 "/,j, eiwit, met talrijke met nierepithelien bezette eylinders.

Voor die klachten wordt zij van 3— 10 Juli 1911 op mijn afdeeling in het

Binnen Gasthuis opgenomen.

De patiënte is een slechl uitziende, vermagei'de vrouw van middelmatige lichaams-

lengte. Anaemisch. Sterke arlcriosclerose. Ietwat vergroot hart. Klinkende 2'^^

aortatoon. Pols 90— 12U.

Zij ligt actief te bed, stelt belang in de omgeving, is goed georiënteeid in tijd

en ruimte, slaapt rustig, eet voldoende. Zij kan gaan, alle bewegingen verrichten.

Nergens is aan romp of extremiteiten eenige motiliteits of sensibilileitsstoornis.

Behalve rechts verminderd buikreflex, zijn alle reflexen der extremiteiten binnen

normale grenzen. Geen Babinski.

Er zijn spraakstoornissen. Zij verslaat eenvoudige bevelen zondei' uitzondering

goed en volgt ze op. Haar woordenschai is onbeperkt, maar zij verspreekt zich dikwijls.

De meeste voorwerpen worden goed benoemd. Altijd worden ze goed herkend.

Soms moet zij zich lang bezinnen en zegt er dan nog een verkeerd woord voor.

Zij herkent alle letters en benoemt ze goed Ook korte woorden. Zij kan hardop

lezen. Zij leest echter paraphalisch en de langere woorden worden regelmatig

verknoeid. Zij begrijpt hel gelezene niet of onvoldoende. Om te begrijpen herhaalt

zij het gelezene eenige malen hardop, en dan gelukt het verstaan gewoonlijk nog

niet. Ze vergeet veel. Toch kan zij lichte bezigheden verrichten. Zij drijft haar

handelszaakje.

De reuk is goed.

De pupillen zijn gelijk wijd, de rechter reageert niet zoo prompt op licht als de

linker. Zij kan niet convergeeren en de reactie der pupillen bij convergentie is niet

vasl te stellen. De visus is rechts i/,., links '/.,.
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Er beslaat blindheid in de beide onderste quadran ten van het rechter gezichts-

veld (zie schema).

'/"*-r^

L^'_» ItriW^f «.

(iezirhtsveld op 6 Juli IVJll.

Dr. Smit, de ophlhahnoloog, schrijft over den fundus oculi. Er is geen spoor

van papillitis. Rechts zijn de randen der papil scherp begrensd, maar er zijn

bloedingen geweest en er is nog eenig oedem der retina (retinitis albuminurica).

Links is de pupil eveneens scherp begrensd, ook hier echter resten van haemor-

hagieën. Er is exquisiete hemianopsie in de onderste quadranten van de rechter

gezichtsveldhelften. Dat het punt van duidelijk zien in den rechter blinden sector

aansluit is waarschijnlijk gevolg van de slechte visus op dat oog.

De oogbewegingen, vooral bij het instellen naar rechts en dan voornamelijk die

van het linker oog, zijn beperkt. Het linker oog wijkt naar de temporale zijde af.

Het is nitt mogelijk de beide oogen op één punt in te stellen.

Het gehoor is niet sterk gestoord, stellig niet éénzijdig. Een tikkend horloge wordt

beiderzijds op 1 M. waargenomen.

De diagnose wordt gesteld op nephritis met retiuitis albuminurica en een haard

in den linker gyrus angularis, die de dorsale strata sagittalia doorbreekt.

11 Juli 1911 wordt zij ontslagen. Op 10 -Jan. 1912 wordt zij bewusteloos

binnengebracht en bezwijkt 3 dagen later.

Uit het sectie-verslag wordt genoteerd. Hypertrophia cordis met nephritis

interstitialis chronica en een haard in de linker hemisj)haer op den overgang

tusschen den gyrus temporalis II en den gyrus angularis Bruin van kleur breidt

deze haard zich lijnvormig uit, langs het distale 3de van de fissura ti, volgt deze

langs haren ramus ascendens. De dorsale rand van den gyrus temporalis

secundus en de ventrale gyrus angularis is ingezonken, (zie fig. 1 en 2). Op
doorsnede blijkt de haard een cyste met oranjekleurige wanden, die reeds ter

hoogte van de retro-lenliculaire capsula interna de strata sagittalia nadert, maar in

meer distale doorsneden hen volkomen doorbreekt (fig. 6 en 7.) Nog meer distaal

trekt hij zich snel van de strata terug.

Tevens wordt echter op de doorsnede (zie fig. 1) in de strata sagittalia een

tweede versche haard gevonden, een bloeding, helderrood van kleur, uit nog

nauwelijks veranderde bloedcellen opgebouv.d.
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Rcsumeeren wij, dan is liel logonover ile klinische gegevens, niel Ie i)el\vijrelen,

dal aan den tweeden veisclien liaard iiel letaal eindigend insult van 10 Januari is

te danken en dal de eerste apoplectisclie cyste aan hel insult van 9 Deo. 1910

beantwoordt en zoowel voor de (jnadranl hemianopsie als voor de secundaire

degeneralies tot oorzaak mag worden aangenomen.

Het belang dezer wjianieming is vooreerst daarin gelegen dat een

ciiiadrant-hemianopsie \an de twee ondei-.sie reclitei- gezielitsveld-

helt'len, die mei alle Noor/orgen is vastgesteld, l)epaald XNordt dour

een haard, die de sirala sagillaiia in hini dorsu-laleraie afdeeling

rol/i'on/f'n doori treek t.

Daarom zijn te\ens \an grool belang de secundaire xerandei'ingen,

welke gedurende de \'.\ maanden \an zijn Wi'staan, proximaal inliet

eorpns genieulatnm en distaal in de acliterliool'dskwal) lot stand

gekomen zijn.

Gelijk een blik op reproductie van Weigert— Pal ijraeparaleu (fig. 6 en 7)

plioto 1 en 2 doet zien. liggen de beide haarden zoodanig, dat de oudste de

dorsale-afdeeüng der strala sagillaiia over groote lengte heeft doorsneden. Deze

haai-d — en op hem komt liel aan — reikt tot dicht bij hel corpus geniculatu'n

laterale, (fig. 6 op de voorste lijn door fig. 1 en 2), ligt dan, de sirala sagillaiia

geheel doorbrekend, langs den dorsalen rand van onder- en achterhoorn (fig. 7,

eerstvolgende lijn door fig. 1 en 2) waar ook de versche haard getroffen is.

Hij eindigt ongeveer 2 cM. proximaal van het distale einde '.an den achterhoorn.

Nergens wordt de venlro-mediale afdeeling der sirala direct door den haard ge-

troffen. In fig. 6 en in fig. 7 is deze intact.

Tengevolge van de verwoesting van de zeer verschillende door dien haard

onderbroken vezelstelsels, vindt echter een massieve degeneratie naar de achter-

hoofdspool toe plaats. Die gedegenereerde vezehnassa is, op een meer dislaal gelegen

doorsnede (zie fig. 8. gelijknamige lijn door fig. 1 en 2) 1 cM. distaal van den

haard geteekcnd '-). Hieruit blijkt, dal de lapetnm-vezels zich al zeer spoedig van

de onderbreking hebben hersteld, en een bijna normaal tapetum en forceps poslerior

rondom den zeer verwijden ventrikel gevonden wordt. In mindere mate is dit ook

met hel stralum sagitlale inlernum het geval. Hel blijft armer aan vezels dan

gewoon en daartusschen vindt men, vooral dorsaal, vleksgewijze degeneralie-velden

verspreid. Enorm is evenwel b.et vezelverlies in het stralum sagitlale externum.

Normale vezels treft men er niet meer in aan. Deze machtige laag is in Weigert-

P.^L praeparaten door een witte striem vervangen, zoowel in haar dorso-laterale

u/s in haar medio-venlrale afdeeling.

Van deze de kamer omkringende degeneralie-striem, dringen kleinere witte

stiiemen tot ver in de mergkegels der om de fissura calcarina gelegen windingen

door. Ook naar die van den praecuneus en van den gyrus angularis is dit het

geval. Het minst hebben de gyri occipito-temporalis en fusiformis geleden

1) Deze figuren zijn mei groote nauwkeurigheid bij 21/2 maligc vergrootiug

geleekend en bij de reproductie 7l: verkleind. Photo's zouden hetzelfde te zien

geven. Teekeuingen zijn echter, omdat combinatie uit meerdere doorsneden mogelijk

is, meer instructief.
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Die massiei' gedeg-enereerde ring rondom de kamer is blijvend. DisJtaal van liel

kamereinde vindt men hem tot aan den achterhoofdspool. Ongeveer ^/j c.M. achter

dit einde (zie fig. 9. voorlaatste hjn door fig. 1 en 2), als de dislale punt van

het stratum sagitlale inlernnm nog even is geraakt, en als een zv,-art eiland binnen

de witte degeneratie-massa van hot stratum sagiltale extciiium liut, zijn bijna alle

mergkegels gedegenereerd en schijnen er slechts fibrae arcuatae over te zijn

gebleven. De p)'eacuneus heeft het minst geleden. In de doorsnede die ongeveer

1 cM. van den occipitaal-pool valt (zie fig. 10, laatste lijn door fig. 1 en 2) is het

evenzoo. Van hot massieve centrum uit, dringen in (i/lc windigen degeneratie-

strepen.

Uit dit alles blijkt, dat het zien in de bovenste gezicbtsveld-lielften

mogelijk is geweest, zonder stratum saglttale e.hternum in de achle'--

iioofdskwab. Indien dns de daartoe dienende vezels in die laag

moeten gezoclit worden, wat mij waarschijnlijk voorkomt, dan

komen zij hier in liet geheel niet meer uit de acliterhoofdskwab, maar

zoeken veel meer pro.vimaal geleyen gedeelten van den gyrus occipito-

temporalis.

Deze eoiielusie klemt te meer, indien men den invloed nagaat,

welke de haard heeft gehad op de genicnlo-eorticale straling en op

het corpus genicnlalum latei-ale.

Teneinde dien begrijpelijk te maken is in fig. 4 van een normaal praeparaat de

omgeving van dit ganglion en in fig. 3 een celpraeparaat i) van dit ganglion

geteekend, teneinde vergelijking mogelijk te maken.

In die figuren ziet men het corpus geniculatum laterale, dat op frontale doorsnede

de gedaante heeft van een schoen (zie fig 3) en waaraan men een kop (dorso-

mediale afdeeling) en een staart (latero-ventrale afdeeling) kan onderscheiden.

Binnen de eigen vezelkapsel, die het in zijn gelieel omgeeft (zie fig. 4) wisselen

lagen vezels — laminae meduUares (fig. 4j — met lagen cellen (fig. 3) elkander

af. De cellen in de ventrale lagen zijn groot, die in de dorsale veel kleiner. Wel

dringen, vooral in het kopgedeelte ook groote cellen in de dorsale lagen door. De

grootte der dorsale cellen is onderling zeer verschillend. Vele er van zijn zeer klein.

In hel normale vezelpraeparaat steekt de staart weinig tegen den kop af, omdat

proximaal als het hier getroflfen is, de instraling van den tractus reeds is begonnen.

Dorso-lateraal is het corpus geniculatum laterale gedekt door het driehoekige

mergvekl van Wernicke, waardoorheen de geniculo-corticale straling breekt. In

het dorsale gedeelte van dit veld (zie fig. 4), is de vezelrichting een geheel andere,

dan die der dwarsgetroffen vezels in het ventrale deel er van.

Een vrij dikke laag fijne supependymaire vezels, scheidt het veld van Werntcke

van het Kamerependym. Zoodra de geniculo-corticale straling vrij gekomen is uil

dit veld, baant zij zich in sierlijke bogen door de fronto-occipitale bundel en de

retrolenticulaire afdeeling der capsula interna een weg naar het stratum sagittale

1) De celpraeparaten van het ganglion zijn bij ± 20 malige vergrooting met

de camera van Zsiss geteekend en voor de reproductie Vu verkleind. Evenzoo

de retro-lenticulaire streek.
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Oxlermini. Ten. minste y.ro scliijiil hel, a! /al iiicniiuul lirl wagoti om over de

herkomst dei- vezelen, die zich hier in alle riihliiigen kruisen een slellii'.enits])raak

te doen.

Vergelijkt men nu met de liiei- hescbreven streek van de hersenen, dezelfde bij onze

((uadrant-hemianopsie, izio lig. G) dan blijkt, dat onder veel, wat hier niet besproken

wordt .ilegeneraties in den fronto occipitalen bundel, in den meer proximaai gelegen

afdcelingen der corona radiala etc.) de dorsale lagen van de geniculocorlicale

straling en bepaaldelijk van het WERMCKK'sche veld volkomen gedegenereerd zijn.

Daarentegen is de venlrale afdeeling van dit mergveld beter, evenzoo bet daaraan

grenzend deel der dorsale en ventrale eigen mergkapsel van het ganglion

gcniculatum laterale (zie (ig. 6). \\\ den staart van dit ganglion vindt men de laminae

uicduUaris terug. In den kop hel dorso -mediale deel er van, is de eigen merg-

kapsel dorsaal en ventraal verdwenen, evengoed als alle laminae medullares. Tevens

gingen in dien kop (zie fig. 5) alle cellen te gronde, zoowel de dorsale, als de groote

ventrale. De lagen waarin zij geplaatst waren, vindt men als dichte glia-striemen terug

Het geheele ganglion in ongeveer fot de helft der normale grootte gereduceerd ^\

maar in de staart er van zijn de cellen, de kleine dorsale en de groote venlrale

(zie fig. 6) volkomen intact en zoowel de striae medullares als de eigen kapsel zijn

vrijwel ongedeerd.

De slotsom lifit voor de hand : de mogelijkheid \aii zien in de

hoveiiste quadranteii wordt op rekening gesteld van het behoud der

cellen en vez.els in den slaart van het eoi'pns geniculalum, wier

projectie op de schors ongedeeld is wegens het behouden zijn der

ventrale étages, zoowel \an het WKRMCKK'sehe \el(l als der genicnlo-

coi'ticale straling.

Waar echter vinden dan deze cellen hun projectie op de schors.

Niet in de achterlioofdskwab, die naar mijn ineening door den

liaard, gelieel van het c. genicnkatiim Laterale was gescheiden, zooals

uit de N'olkomen degeneratie van het stratum sagittale externum en

van alle mergkegels der occipitale windingen (slechts librae arcuatae

bleven over) blijkt. Misscliien uit den gyrns occipito-temporalis,

waarvan het merg slechts ten deele (zie fig. 7) door den haard

was doorbroken. Distaal er van waren (zie fig. 8) de mergkegels in

de slaapkwab normaal, in de occipitaalkwab (zie tig. 9) gedegene-

reerd. Proximaal er van droeg deze winding (zie lig. (J) uit normalen

mergkegel tot o[) den oi)bonw van de intacte ventrale afdeeling der

strata sagittalia bij.

Het antwoord op de vraag waar het projectieveld der laterale

cellen van het ganglion gelegen is, werd mij gebracht door een zeer

merkwaardige rechter hemisphaer, die ik van Prof. Bolk kreeg.

Hij had haar toevallig gevonden in het lijk cener vrouw, van wier

voorleven niets bekend w^as.

') De vergrooling is dezelfde als die van het normale (zie fig. 3j.
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II.

Deze recliler hemispliaer draagt de resleii van een zeer oud pathologisch proces,

dat op den basalen overgang van temporaal- en occipitaal-kwab alle whidigen inet

hun mergkegels lot een dun vlies heeft gereduceerd. Bij het afpraepareeren van de

pia mater ter hoogte van den cuneus is het ingescheurd (zie fig. 11). De achter-

pool is intact. Op het midden van den cuneus begint het defect met scherpen

rand. Het proximale cuneuseinde, het proximale einde van den gyrus linguaiis

en van den g. fu-iforniis, benevens het mediale deel van den gyrus occipito-

leniporalis (tot dicht bij de f. rhinica) zijn door een vlies vervangen (zie hg. 11,

13, 14, 15 en lö.

De reeks doorsneden leert het volgende ^). De eerst merkbare verandering vindt

men in fig. 16 (door de achterste lijn op fig. 11 aangegeven en vergelijkbaar mot

fig. 9 der eersie waarneming) geteekend. Driemalen is hier het distale eind van

het defect getroffen. Vooreerst bij A, in de diepte der fiss. calcarina. Daar is de

schors verdwenen en ligt de mergkegel bloot. Gennari's streep eindigt beider-

zijds scherp tegen het defect aan, is niet geatrophieerd, eer machtiger dan ge-

moonlijk en uit grover vezels opgebouwd. Dan bij B, waar ventraal van de f.

[laiielo-occipitalis de mergkegel van den cuneus bloot ligt en bij C. waar in den

gyrus fiisiformis het defect begint.

In de witte stof, vindt men tegenover de fissura calcarina een driehoekig degene-

ratieveld, grootendeels ventraal gelegen maar zich nog even lateraal om het aan-

gesneden distaio einde der strata sagittalia heenbuigend.

In figuur 15 (dcor de tweede lijn van fig. 11 aangegeven en vergelijkbaar met

fig. 8 der eerste waarneming) wordt het defect, dislaal van de samenvloeiing der

f. calcarina en f. parieto-occipitalis getrofren. Alle basale windingen zijn weg.

Cuneus. linguaiis en fusiformis, zoomede de mediale Kamerwand ontbreken

volkomen. De mediale mergkegel van den g. occipito-temp. ligt bloot. Het degene-

ratieveld is grooter, ligt ten deelc in de ventrale, ton deele roods in de latero-dorsale

afdeeling van het stralum sagittale internum, maar ook in het stratum sagittale

externum, vooral daar, waar het ventrale in het laterale deel overgaat. Overigens is

het straUuB sagittale externum hier duidelijk te vinden (in fig. 8 volkomen te niet

gegaan), wel een bewijs, dat in dit veld nog meerdere vezels dan de geniculo-

corlicale straling alleen (alle in fig. 8 verdwenen) voorkomen.

In fig. 14 (door de 3de lijn van fig. 11 aangegeven en vergelijkbaar met fig. 7)

is het spleniurn corporis callosi getroffen. Behalve een restant van den Ammons-

hoorn zijn er basaal van den onderhoorn geen windingen over. Het grootste deel vanden

g. occipilo-lemporalis is weg. De in fig. 7 intacte ventrale strata sagittalia ontbre-

ken. Het van het defect afkomstige degeneratieveld ligt lateraal en dorsaal van

de kamer in beide strata sagittalia. Een groot deel van hot dorsale stratum

sagittale externum is ongedeerd. In fig. 7 was juist dit groote geheel, dus ook de

gezamenlijke straling naar de occipitaalkwab, volkomen, vernietigd.

in fig. 18 (door do voorste of 4dc lijn van fig. 11 aangegeven, vergelijkbaar

met fig. 6) is de retro-lenliculairc streek getroffen ~). Als ware deze doorsnede het nega-

^) Ten einde gemakkelijk o\erzielit te geven, zijn deze doorsneden omgelegd en

geleekenil alsof zij van een linker hemisphaer afkomstig waren.

-) Voorbedachtelijk wordt hier, evenals vroeger, over talrijke andere dege-

neraties niet gesproken. Om zoo weinig mogelijk te complicaeren, zwijg ik zelfs

over het gedrag van het pulvinar tegenover deze beide haarden.
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lief van de in fig. 6 weergegevene, zoo vindt men hier nauwlijks meer normale

vezels in de velden, dio daar licl best behouden waren, hi de venlrale afdeeling

der geniculo-corliiale slraüng i-n van het WERNiCKE'sche veld zijn alle vezels Ic

niet gegaan. De venlrale en laterale eigen kaj)sel van het e. geniculatum lateraio

bevatten nauwlijks meer normale vezels, de striae medullares in den staart zijn

verdwenen en het ganglion is op de helft der normale groote gereduceerd. Daar-

entegen zijn de dorsale afdeeling der geniculocorticale straling en van het veld van

Wernicke, de dorso mediale eigen kapsel en de slriae medullares in den kop lela-

lief weinig veranderd').

Uit celpraeparalen van het ganglion (tig. 12) blijkt dezelfde tegenstelling. Latcro-

ventraal, in den staart van het ganglion is geen cel meer te vinden. Diehle glia-

lagen (waar eens de cellen lagen) vormen met minder dichte (striae) nog afwisselende

streeping, maar alle cellen, dorsale en venlrale zijn weg. Daarentegen bevat

de medio-dorsale kop van het ganglion, flinke goed gerangschikte cellenlagcn,

dorsale kleine zoowel als een aantal venlrale groote cellen. Dit ganglion is in alle

opzichten het tegenbeeld van het in fig. 5 geteekende.

Het resultaat dezer waarneming- is helder ,uenoef>': Het belangrijk

defect in den aehterhoofdskwab hier beschreven was niet in staat de

dorso-niediale afdeeling \an het c. genicnlatnni iatei-ale tot alropliie

Ie brengen. D*^ staart daarentegen verloor alle cellen en vezels. Tit

de eerste waarjieniing leerden wij, dat de staart ongedeerd bleef,

toen -een haard (zie fig.' (> en fig. 7) de dorsale étage der strata sagit-

talia volkomen \ernietigde en wel op de plaats waav (blijkens de

degeneratievlek onzer tweede waarneming in fig. 14j de geniculo-

corticale straling uit de ventrale occipitaal-irindingen reeds dorsaal

van den onderhoorn is gelegen.

Voorts zijn op die zelfde doorsneden onzer eerste waarneming de

ventrale strata sagittalia (vooral fig. 6) geheel intact, en juist die zijn

liet, welke (zie fig. 13) in de tweede worden gemist. Nieuw was voor

inij een zoozeer volledig verlies van alle cellen en vezels, hetzij in

de laterale, hetzij in de mediale helft van het ganglion, als in deze

beide waarnemingen werd gexonden, ofschoon meerdere partieele

atrophieën er van, na occipitaalliaarden. in mijn bezit zijn. Want wel

voeren haarden in de medio-ventrale occii»itale windingen, in het

algemeen gesproken, tot atrophie in het latero-ventrale deel \au het

c. geniculatum laterale maar zij is, in mijn gevallen, nooit volkomen

geweest. Zoolang de gyriis occipito-tem[)oraIis proximaal van de

f. calcarina ongedeerd is, verdwijnen niet alle lateraal gelegen cellen
;

ei' blijven diliwijls in de ventrale lagen, soms ook in de dorsale

lagen cellen over^j. Eerst na de kennis van zulke uitersten als hier

1) Zie nool :2 pag. 7:22.

-) Mutatis mutandis geldt iets dergelijks voor dorsaal gelegen haarden, die nu

eens dichter bij, dan weer verder van het ganglion af de straling onderbreken.

Daarop kom ik later terug.
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zijn beschreven, hel) ik de onvolledi<i(' ali'ophieën leeren waanleei-en.

Wiggen niet de hreede zijde naar den dorsalen kant van hel gangli(t]i

gekeerd, vallen weg. Hini plaats wisselt niet de |)laats van den haard,

a' treffen zij, zoolang de liaard alleen de ventro-niediaie occipitale

windingen \ernietigt, nooit de dorso-niediale afdeeling er van.

Aldns moet bijv. de dooi- mij in 1910 beschieven ventrale oocipi-

taalhaard met atropine in den staart van het corp. genienlaluni

worden beschonwd. Ik \ nl thans deze waarneming aan onder ver-

wijzing naar de toen gegeven afbeeldingen, ten einde gelegen-

JH'id \Q xinden, thans ook dit ganglion iianwkeui'ig te i)cschi-ij\en.

III.

Een basaal defect in een linker liemisphaer (zie tig. 17, benevens Psycli. en

Neurol. Bladen 1010 p. 16 meer bepaaldelijk de plioto"s op plaat IV en fig. 12

op plaat V) omvat O-, gynis liugualis en fusiformis tot de samenvloeing der f.

calcarina met de f. parieto-occipilalis (zie Psych. Bladen PI. 1\'. lig. 6\ Zelf? een

deel der daarvoor gelegen g. occipilo-temporalis is gelaedeerd.

Dientengevolge is zoowel van de geniculo-corticale straling, als van het Wf.r-

NicKE'sclie veld, de ventrale afdeeling gedegenereerd
; het minst echter de meest

ventraal gelegen strook, (cf. Ps. Bladen Plaat V fig. 12).

Het hierbij Jjehoorend ganglion is in fig. 18 geteekend. Het is kleiner dan nor-

maal, maar niet zoo sterk gereduceerd als in de beide vorige waarnemingen. De

eigen kapsel is dorso-mediaal niet veranderd en hetzelfde geldt van de dorso-mediale

afdeeling, zoowel wal dorsale als ventrale cellen betreft. De laterale afdeeling is

gedeeltelijk geatrophieerd maar niet het meest lateraal gelegen deel van den staart.

Daar liggen binnen een vrij normale kapsel zoowel ventrale als dorsale cellen.

Tusschen beide niet of \veinig veranderde afdeelingen, vindt men in het midden

een stuk, waar alles, dorsale en ventrale cellen, striae medullares, eigen vezels en

eigen kapsel verdwenen zijn.

Hier treft men dns een voorbeeld aan van onvolkomen atrophie

van den staart van het e. gernculatiiin laterale, onvolkomen omdat

de haard, wel de ventrale aehterhoofdswindingen vernietigde, maai*

den gyrns oecipito-temporalis niet ver genoeg |)roximaalwaarts ge-

troffen had. Dientengevolge l)leven de ventraalste lagen der geniculo-

('ortieale straling en de meest laterale gedeelten van den staart vrij

\an degeneratieve atrophie.

Vat ik alles samen, dan kom ik tot de \olgende eontdnsies.

1. Zien in de bovenste geziehtsvekhjnadranten is mogelijk, ondanks

totaal verlies van alle eellen en \ezels in het mediale (F\op-) gedeelte

van het gekrniste e. genieidatnm latei-ale, zoolang de cellen en vezels

in den staart (oorspiong der ventrale geniculo-corticale straling) be-

houden zijn.

2. Het is niet voldoende, dat de ventrale achterhoofdswindingen
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te gronde zijn gegaan om alle cellen uit < Ie laterale (staart-) afdeeling

van dit ganglion te doen verdwijnen. Dit gebeurt eerst, als ook meer
proximaal gelegen gedeelten van den gyrus oecipito-temporalis ver-

nield zijn.

3. De bij liet c. geniculatnni laterale belioorende schorsvelden zijn

niet alleen tot de seliors der aeliterlioofdïikwab beperkt.

Plantkunde. — De Heer Moi.i. doet namens Me;]. T. Tam.mfs

eene mededeeling over: „Eenige correlaüeverschijn.ielen bij

hybriden.
''

In de laatste jaren zijn ook bij de bastaardeering nn en dan ver-

schijnselen waargenomen waaruit blijkt, dat lussclien verscliillende

eigenschappen van een plant een zeker verband bestaat. Reeds in

1900 heeft Correns ') op dit verband, door hem „Faktorenkoppelung"

genoemd, gewezen en eenige jaren hiter is door Bateson ') een

theorie opgesteld waardoor de waargenomen \erschijnselen worden
verklaard. \'o]gens Bateson komt het voor, dat bij de vorming der

gameten van een voor meer dan één factor heterozygote plant de

verschillende mogelijke combinaties der factoren of genen niet in een

even groot aantal ontstaan. De oorzaak hiervan kan tweeërlei zijn.

Ten eerste kunnen sommige factoren een zekere neiging vertoonen

om met elkaar verbonden te blijven, terwijl ze toch niet zóó vol-

komen aan elkaar gekoppeld zijn of er vindt soms nog wel een

scheiding plaats. En in de tweede plaats kan er een neiging tot

afstooting tusschen \'erschillende factoren bestaan.

Van een dergelijke „gametic-coupling" en ,,repnlsion" of „spurious

allelomorphism", zooals Bateson deze verschijnselen noemt, zijn reeds

eenige voorbeelden bekend. Ook ik deed bij mijn bastaardeerings-

onderzoekingen waarnemingen, die zich het best door het aannemen
van een dergelijke genetische correlatie laten verklaren. Terwijl

echter de tot nn toe bekende gevallen betrekking hebben op kenmer-

ken, waar\oor het gemakkelijk te constateeren valt of ze bij de

onderzochte planten al of niet voorkomen, is dit bij mijn onderzoek

anders. Ik heb mij namelijk bezig gehonden met kenmerken, waarbij

de tluctaeerende variabiliteit een belangrijke rol speelt, terwijl bovendien

het onderscheid tusschen de P-vormen voor één en hetzelfde kenmerk
reeds meerdere genen bedraagt. De kenmerken zijn polymeer zooals

1) G. Correns, Ueber Levkoyenbastarde. Bot. Centr. Bd. 84, 1900, p. 11 vanden

separaat-afdruk.

-) \V. Bateson, Meudel's Piinciples of Heredity. 1909. p. liS.

48
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A». 1912/18.
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Lang ^) het nitdnikt. Hierdoor worden de verschijnselen echter zóó

ingewikkeld, dat een volkomen analjse niet of slechts door een uiterst

tijdroovend onderzoek mogelijk is. Ik heb daarom eerst een korteren

weg gevolgd en wil in deze voorloopige mededeeling slechts aan-

toonen, dat de verschijnselen op een correlatie niet slechts tusschen

twee, maar zelfs tusschen een grooler aantal kenmerken wijzen.

Mijne waarnemingen hebben betrekking op de reeds vroeger -) beschre-

\en kruising tussciien Linum am/u.stl/oïium Huds. en een uit Egypte

afkomstige variëteit van Linum usitdtissimum L. door mij het Egijij-

tliche vlas genoemd. De voornaamste punten van verschil tusschen

deze planten zijn de volgende : de bloem, de vrucht en het zaad van

L. anqustifoUum zijn kleiner dan die van het Egyptisclie vlas, terwijl

bovendien de kleur van de bloem lichter is.

De volgende mediane waarden loonen dit aan.

L. angiisüfolium. Egyptisch vlas.

lengte bloemblad 8.08 m.M. 16.20 m.M.

breedte „ 4.45 „ 13.05 „

lengte zaad 2.40 „ 6.08 „

breedte „ 1.54 „ 2.24 „

Door analyse van de tweede generatie kon ik aantoonen, dat het

verschil in lengte van het bloemblad tusschen beide vormen door

minstens \ier eenheden veroorzaakt wordt. Hetzelfde geldt voor de

breedte van het bloemblad, terwijl het verschil voor de lengte van

het zaad meer dan vier, voor de kleur van de bloem minstens drie

eenheden bedraagt ^). Ook het verschil in breedte van het zaad wordt

door eenige eenheden veroorzaakt.

Voor de genoemde kenmerken nu heb ik getracht na te gaan hoe

ze zich l)ij de bastaardeering ten opzichte van elkaar gedragen.

De eerste generatie was voor alle kenmerken intermediair ; in de

tweede generatie ecliter trad een groote verscheidenheid op. Deze

1) Aknold Lanü, Forlgesetzle Vererbungsstudien. Zeitschr. f. indukt. Abst. uiid

Vererbungslehre, Bd. V, 1911, p. 113.

~) Das Verhalten fluktuierend variierender Merkmale bei der Bastardierung. Ree.

d. Trav. bot. Néei'1. Vol. 8, 1911. p. 201.

3) Sinds bet verschijnen van mijn hierboven genoemde verhandeling is bet mij

gelukt aan te toonen, dat de factoren die het verschil in bloemkleur tusschen de

ouders veroorzaken over beide vormen verdeeld zijn. Beide hebben één of meer

factoren, die bij de andere niet voorkomen en geen gemeenschappelijke. Het bewijs

hiervoor werd geleverd door het optreden v^an witte bloemen. De plant werd ge-

vonden in een veel grootere cultuur dan ik vroeger had. In dit geval overschrijdt

de hybride dus de grenzen van de kenmerken bij de ouders.

Omtrent de verhouding van de factoren voor de andere kenmerken zijn mijne

onderzoekingen nog niet afgeloopen.
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lengte

zaad

in mM.

breedte

zaad

in mM.

lengte
| breedte
I

bloemblad
I

bloemblad

in mM. in mM.

kleur

bloemblad.

3.144
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j

breedte

1

zaad
I

bloemblad bloemblad

in mM. in mM. '

in mM.

kleur

bloemblad

3.564
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generatie bestond voor elk der tegengestelde kruisingen nit ruim 100

planten. Beide groepen werden afzonderlijk onderzoclU. Daar deze

echter volkomen dezcKUe resultaten "aveu, uil ik alleen de kruisinir,

waarbij L. angustifoUüin de vader was, bespreUcu. iliervciu lieb ik

de waarnemingen voor alle kenmerken van juist 100 |)lanten.

De lengte en de breedte van het bloemblad werden be|)aald als de

gemiddelde waarden van eenige bloemen ; voor de bepaling van de

lengte en de breedte ^an het zaad werd een grooter aantal zaden,

meest 50 tot 100 gemeten en hiervan het gemiddelde genomen. De
kleur van de bloem werd op de xroeger ^) aangegeven wijze geschat

en in cijfers uitgedrukt. De lichte kleur \an de h\QQm x-an L.angus-

tifolium Averd met 1 aangeduid, de \eel donkerder \an het E<fyp-

üsclie vlas met 10.

Om een overzicht te verkrijgen van de onderlinge verhouding van

de verschillende kenmerken heb ik de waarnemingeji volgens de

opklimmende waarde \an de lengte \an het zaad gerangschikt.

In de tabel hebben de in een horizontale rij staande getallen

betrekkini^ op de verschillende kenmerken van dezelfde plant, in

vertikale richting volgen die voor de verschillende planten. De
geheele tabel is in vier deelen verdeeld, elk 25 planten omvattende.

Uit deze tabellen zal ]iu moeten blijken of er al of niet verband

tusschen de zaad lengte en de overige kenmerken bestaat. Zijn de

laatste geheel onafhankelijk van de eerste dan moeten voor elk

kenmerk de waarden in \ertikale richting zonder eenige regelmaat

op elkaar volgen ; de laagste, gennddelde en hoogste waarden voor

elk kenmerk moeten gelijkelijk over de vier tabellen verspreid zijn

en de sommen van de 4 opeenvolgende reeksen moeten gelijk of

ongeveer gelijk zijn en althans geen bepaalde regelmaat in hunne

volgorde vertoonen.

Wanneer daarentegen tusschen de zaadlengte en de overige ken-

merken een innige samenhang bestaat, zoodanig dat ze zich als

één' geheel gedragen dan zullen ook deze andere kenmerken in de

tabellen \olgens de opklimmende of de afdalende waarden gerang-

schikt zijn, behoudens kleinere afwijkingen tengevolge van den

invloed van uitwendige omstandigheden.

Reeds bij oppervlakkige beschouwing valt het op, dat voor geen

van de kenmerken de waarden in de vertikale rij opvolgend gerang-

schikt zijn ; tnsschen de opeenvolgende getallen bestaan tamelijk

vele onregelmatigheden. Vergelijkt men echter de tabellen met elkaar,

dan blijkt dat over 't algemeen in de eerste meer lage, in de laatste

1) 1. c. p. 260.
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iiieei' hooge waarden voorkomen. Voor een gemakkelijker verge-

lijking heb ik de waarden voor de 25 planten van elke tabel opge-

teld. Hieronder volgen de verkregen sommen voor de verschillende

kenmerken.

lengte

zaad
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ge^ra^gschill ^-'^^ kicur ^^i;^^;^ .leur

'ToTltf ^lo'-W^d "'-"Wad ™if„^r,Sr'^ Moemblad

plant 1— 25 190.8 121 plant 1— 25 124

„ 26- 50 201.3 148 „ 26— 50 141

„ 51— 75 211.7 160 „ 51- 75 150

„ 76—100 223.4 165 .. 76—100 ' 178

Zooals men ziet nemen de waarden voor de opeenvolgende reek-

sen van 25 planten in al de boven aangegeven gevallen toe. Er

bestaat dus niet alleen tiisschen de lengte van het zaad en de

o\erige kenmerken een verband, maar de \ijf kenmerken vormen

te zamen een complex, waarvan elk deel in zijn ontwikkeling van

al de overige eenigszins afhankelijk is.

Isu is, zooals de getallen aantoonen, de aard van den samenhang

tusschen de onderzochte kenmerken van bloem en zaad zoodanig,

dat in 't algemeen de ontwikkeling van alle kenmerken aan één

plant in dezelfde richting is, daar b.v. een lang bloemblad een zekere

neiging \ertoont gepaard te gaan met een breed bloemblad, met

donkere kleur van de bloem en met grootere lengte en breedte van

het zaad. Men zou hieruit kunnen afleiden, dat men hier slechts

te doen heeft met de gewone gevolgen van de kleine \'erschillen

in uitwendige omstandigheden, waarbij de best gevoede planten zich

krachtiger ontwikkelen en grootere donker gekleurde bloemen en

grootere zaden vormen, m. a. w. dat de gevonden samenhang slechts

het gewone correlatieverschijnsel van de fluctueerend varieerende

kenmerken zou zijn, zooals men dat bij homogeen materiaal, dat

is bij zuivere vormen, aantreft.

Inderdaad komt er, zooals de waarnemingen aantoonden, bij de

P-vormen en ook bij de eerste generatie een correlatie tusschen de

kenmerken voor, in denzelfden zin als het hier beschreven verband.

Ook in F^ zal deze correlatie een zekere rol spelen, maar deze rol

is sleciits een ondergeschikte en het verschijnsel berust voornamelijk

op een andere oorzaak. Dit blijkt reeds uit mijn vroegere onderzoe-

kingen. Bovendien heb ik nog de verhoudingen in de nakomeling-

schap nagegaan. Waiuieer het waargenomen verband een verschijnsel

van correlatieve \ariabiliteit is, dan moeten de nakomelingen van

ieder individu der tweede generarie weer hetzelfde correlatiebeeld

als de geheeie tweede generatie geven, of althans de nakomeling-
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schap van een voor één of meer kenmerken extreme plant moet

over 't algemeen veel minder van het gemiddelde type afwijken dan

deze plant zelf. Dit nn was niet het geval. Het bleek namelijk, dat

de verhoudingen, zooals die in de i^^-plant voorkwamen in hoofd-

trekken op de nakomelingen overgeërfd werden. Enkele voorbeelden

betrekking hebbende op lengte, breedte en kleur van het bloemblad

zullen dit duidelijk maken. In de volgende tabel zijn de waarden

voor vier verschillende /^VP^^^^^*^'^ ^^^ hunne nakomelingen aangegeven.

De eerste i^^-plant bezit voor alle drie kenmerken extreem groote,

de vierde voor alle extreem kleine waarden, de twee anderen ver-

toonen verschillende combinaties.
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te onderzoeken. Sinds Johannsen ons de ,, reine Linien" heeft leeren

kennen, is het duideHjk geworden, dat veel wat vroeger voor zuiver

materiaal werd gehouden, een mengsel van meerdere vormen, mis-

schien ook van hybriden is. 't Is mogelijk, dat de bij een dergelijk

materiaal gevonden correlatie geen zuivere correlatie tusschen liet

fluctueerend varieeren der kenmerken is, maar geheel of deels een

ander correlatieverschijnsel. Dit is ook hier het geval. We moeten

aannemen, dat er tusschen de factorengroepen voor de verschillende

kenmerken een zeker verband bestaat. Dit verband is zoodanig, dat

er bij de gametenvorming in l\ bij voorkeur bepaalde factoren-

combinaties optreden. Over 't algemeen bestaat er een neiging om
de verhouding in het aantal factoren voor de verschillende ken-

merken te maken zooals die bij de oorspronkelijke \ormen is, of

althans deze te naderen. Hierdoor wordt xerklaai'd, dat in F^ meer

vormen optreden, waarbij alle kenmerken gezamenlijk in dezelfde

richting van het gemiddelde afwijken dan volgens de wetten \an

het toeval het geval moest zijn.

Bij de besproken kruising gedragen de factorengroepen voor de

verschillende kenmerken zich ten opzichte van elkaar anders dan de

factoren voor één enkel kenmerk onderling. Mijn vroegere onder-

zoekingen hebben n.1. aangetoond, dat voor elk der hier besproken

kenmerken de genen onderling volkomen onafhankelijk van elkaar

zijn. 't Is wel merkwaardig, dat er tusschen de factorengroepen voor

verschillende kenmerken een nauwer verband bestaat dan tusschen

de factoren voor hetzelfde. Verdere onderzoekingen moeten aantoonen

in hoeverre dit een meer voorkomend verschijnsel is, en of dit steeds

gepaard gaat met een neiging om het totaalbeeld van de P-vormen

te bewaren.

In het hier beschreven geval is de genetische correlatie onvol-

komen. Zooals uit de tabellen blijkt, komen er planten voor, die

voor sommige kenmerken meer den eenen P-vorm, voor andere meer

den tw^eeden naderen. In welk aantal de verschillende combinaties

optreden, zooals dat door andere onderzoekers voor hunne kruisingen

is aangegeven, is hier niet te bepalen, ook al doordat de gewone

correlatie er door heen speelt en de afscheiding tusschen de groepen

nog meer doet verdwijnen. Indien het ooit mogelijk is om de ver-

houdingsgetallen te vinden, dan zijn daarvoor in elk geval veel uit-

voeriger onderzoekingen noodig ; maar het is door het voorgaande

duidelijk, dat langs dezen weg eenig inzicht in de verschijnselen is

te verkrijgen.

De besproken kenmerken behooren alle tot bloem of zaad, de vrucht

zou hier bijgevoegd kunnen worden, daar er een zeei" nauw verband
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tiissclien de grootte \aii de vrucht en die van liet zaad bestaat. Ik

ben bezig ook de verhouding van de genoemde kenmerken tot die van

de vegetatieve oi'ganen na te gaan. Door onistandigiieden ben ik

echter verhinderd, dit onderzoek binnen korten tijd te voltooien.

In bijna al de tot nn toe bekende gevallen van factoren-kop-

peling is deze onvolkomen, 't zijn voorbeelden van „partial game-

tic conpling" van Bateson.

Ofschoon mijne onderzoekingen daaromtrent nog niet geëindigd

zijn, wil ik hier in aansluiting aan het voorgaande toch meedeelen,

dat mij een geval van volkomen factorenkoppeling bekend is. Zooals

boven gezegd is, zijn de factoren voor éénzelfde kenmerk bij de

kruising tusschen Limnn usitatissiiiium en L. angustifolium onder-

ling geheel onafhankelijk van elkaar. Deze factoren kunnen echter

ook volkomen gekoppeld blijven. Dit blijkt uit het volgende : Linum
usitatissir.ium of L. angudifolium hebbeu één van beide meer dan

één factor voor de kleur van de bloem, welke, dat heb ik nog niet

kunnen onderzoeken. Beide echter gedragen zich bij kruising met

een witbloemige variëteit van het gewone vlas alsof ze slechts één

enkelen kleurfactor bezitten. Bij één van beide gedraagt zich dus

het complex als een eenheid, de factoren zijn volkomen gekoppeld.

Alleen door de kruising met een anderen vorm is gebleken, dat men
niet met een enkele eenheid te doen heeft. Ik vermoed, dat bij

later onderzoek nog \'ele factoren, die nu nog als eenheden worden

beschouwd, uit meerdere samengesteld zullen blijken.

Resumeerend wil ik de resultaten van het hier besproken onder-

zoek aldus samenvatten :

Bij hybriden van Linum usitatissimum en L. angustifolium bestaat

een onvolkomen genetische correlatie tnsschen do factoren- of

genengroepen voor lengte, breedte en kleur van bet bloemblad en

lengte en breedte van het zaad ; terwijl daarentegen de factoren voor

hetzelfde kenmerk volkomen onafhankelijk van elkaar zijn.

Het verband is zoodanig, dat er neiging bestaat om te naderen tot

de combinatie der kenmerken zooals die in de P-vormen voorkomt.

De genetische correlatie uit zich schijnbaar als een verschijnsel

van de gewone cori-elatie van iluctueerend \arieeiende kenmerken
;

deze hier tevens voorkomende correlatie speelt er door heen.

Factoren voor hetzelfde kenmerk, die bij de eene kruising volko-

men onafhankelijk van elkaar zijn, kunnen bij een andere kruising

volkomen gekoppeld blij\en.

Groningen, 3 Oct. 1912. Botanisch Laboratorium.
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Sterrenkunde. — De Heer de Sittkr doet eene inededeeling over

:

„Absorptie van i/raritatie en de lew/te van de uiaan\

Ais men veronderstelt dat de onderlinge gravitatie van twee licha-

men wordt verminderd wanneer een derde lichaam door do ver-

bindingslijiï dier twee eerste wordt gesneden, en een gedeelte dier

gravitatie ,,absorbeert", dan zal dit moeten blijken in de beweging

van de maan, doordat gedurende een maans-verdnistering de aan-

trekking van de zon op de maan wordt verkleind. Om dus de ge-

noemde veronderstelling aan de werkelijkheid te toetsen zal men de

uit het verkleinen van die aantrekking volgende veranderingen in

de lengte van de maan moeten berekenen, en die vergelijken met

de bekende afwijkingen die de waargenomen lengte vertoont \an de

volgens de strenge gravitatie-wet berekende. Het raadsel van deze

afwijkingen is het groote probleem, dat Xewcomb in het laatste van

zijn hand verschenen geschrift M. X. Jan. 1909) aan de weten-

schappelijke wereld heeft nagelaten. Zij zijn voor te stellen dooreen

langperiodigen term, waarvoor Newcomb eene amplitude \indt van

12''.95 en eene periode van 275 jaren (,,great fluctnation") benevens

onregelmatige afwijkingen (., minor fluctnations'') die in Xewcomb's

overzicht hoogstens tot ^ 4" kunnen aangroeien. Newcomb's assis-

tent Ross heeft later deze laatste voorgesteld door tw^ee empirische

termen met perioden van 57 en 23 jaren en amplitudes van resp.

2".9 en O''.8 (M. X. Xov. 1911). De overblijvende residus zijn zeer

klein, en bedragen na 1850 slechts bij uitzondering meer dan V'.

In de jaren vóór 1850 zijn deze ,, minor fluctuations" niet duidelijk

uitgesproken, hoogstwaarschijnlijk doordat tengevolge van het kleine

aantal en de grootere onnauwl<euriglieid der beschikbare waarne-

mingen te \ele jaren tot een gemiddelde vereenigd werden.

Het denkbeeld om deze ,,fluctuations" te verlilaren door eene

absorptie van de aantrekking Aan de zon op de maan door de aar-

de gedurende maansverduisteringen is het eerst in het openbaar

uitgewerkt door den Heer Bottlinger ^ naar aanleiding van eene

door de philosophische faculteit te München uitgeschreven prijsvraag.

Ik zelf was in het eind van 1909 een dergelijk onderzoek begonnen

dat echter slechts een voorloopig karakter droeg, en daar het niet

tot een positief resultaat leidde, niet verder voortgezet en ook niet

gepubliceerd werd. Het vei'schijnen van de dissertatie van den Heer

BoTTLiNGER werd mij aanleiding het onderzoek weer op te vatten.

1) K. F. BoTTLixGER. Die Gravitationstheorie imd die Bewegung des Mondes.

hiaugural-Dissertation (München). 1912.

Zie ook „The Observatory" November 1912.
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Aan de in de gewone maanstheorie in rekening gebrachte krachten

moet wegens de vermindering van de aantrekking der maan door

de zon een storende kracht worden toegevoegd, die werkt in de

richting van de verbindingshjn van zon en maan en wel van de

zon af. Deze kracht bedraagt, als zon en maan als materieele punteji

worden beschouwd

:

H=y.^= "

,

n—2a)y. (1)

De beteekenis der letters is :

??^'^zz massa der zon,

7i\ a' = middelbare beweging en halve groote as van de aarde,

71, a = dezelfde elementen van de maansbaan (oscnleerende waarden),

Wg, a^ = de gemiddelde waarde dier elementen,

A, r' = afstand van de zon tot de maan en de aarde,

az=aja' m=zn'ln^.

Het effect op de elementen der maansbaan kan volgens de bekende

formules worden uitgerekend. De storende krachten zijn

:

radieele kracht H cos s cos {lo—iv'),

transversale ,, H cos s sin {iü— iv')^

orthogonale „ — Hsins,

waar

s = breedte der maan,

w, lü' = ware lengtes van maan en zon.

Op het oogenblik der ware oppositie, dat niet veel verschilt van

het midden der eclips, is iü—lo' = 0. In den loop van de eclips

wisselt dus de transversale kracht van teeken en haar totaal effect

is practisch nul. Het effect van de orthogonale kracht is geheel te

verwaarloozen. In de radieele kracht mag men cos {w—w') = 1

stellen. Het blijkt verder onmiddellijk dat alleen de storing van de

middelbare beweging (doordat zij tweemaal geïntegreerd wordt) eenig

effect op de lengte kan hebben. Hiervoor vindt men

dn 3 e sin V dn.^m^ . «n
/'«'\^ esinv—= Hcossz= " ^_2«)-" - X coss (2)

dt a[/i^e^ a « V''/ V\—e^

waar v de ware anomalie der maan is, en voor de exentriciteit e de

osculeerende waarde moet genomen worden. Ter onderscheiding zal

ik de middelbare waarde door t% voorstellen, evenals bij de andere

elementen.

Gedurende den duur van een eclips kan men wel voor de ver-

schillende coördinaten hun waarden voor het midden der eclips aan-

nemen. Dan wordt de verandering van n tengevolge van één eclips:
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ön=ƒ
+ •/•

dn

dt
dt — 3«„" m"

1—2« fa\^ a„ e sm v /^— cos s
I
X rt^ . (8)

« V»V « l/l— e' J
-T -7'

waar de tijd geteld wordt van af het midden der eclips en 7' de

halve duur is.

Ik veronderstel nn dat de absorptie der gravitatie evenredig is

aan de massa van het absorbeerende lichaam. Men heeft dan

X =z ij.y, als y de absorptie-coefficient is en fx de massa van het

door den „gravitatie-straal" doorsneden deel der aarde. Neemt men

derhalve in de oneindig dunne schijf, die door den omhullenden

kegel dei' als punten beschouwde zon

en maan bij zijne beweging gedurende

de eclips uit het lichaam der aarde

wordt uitgesneden, twee coördinaatas-

sen X en y aan, waarvan de .i'-as

evenwijdig aan de verbindingslijn van

zon en maan is, dan heeft men

(1= iQd.v,

a-i

waar q de dichtheid is, en ,i\ en x^ de punten van in- en uittreding

van den ,,gTavitatiestraal".

Men heeft verder

dy —
dio

r — . dt
dt

of

dto
r—
dt

Derhalve

—T I'—;.
dt

De dubbele integraal moet worden uitgestrekt over de geheele

oppervlakte van de beschouwde doorsnee, en stelt de massa voor

van deze doorsnede. Zij hangt dus af van de verdeeling der dicht-

heid in het binnenste der aarde. Met Bottlingek neem ik hiervoor

aan die volgens Wiechert, dus een kern van de dichtheid ö^ = 8-25
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omgeven door een scliil niet de dichtheid ö^ = 3-30. De straal

A'an de kern is R^ = 0-77 R. Xoemt men D den straa! van de be-

schouwde doorsnee, dan kan men stellen D = R . —^, waar T„ de

halve dnnr van de eclips is, berekend met de midddbare elementen

der maansbaan, dus de waarde die in OproLZKR's Canon der Finster-

nisse staat opgegeven, uitgedrukt in tijdminuten. Het getal 112 is

het maximum \an dezen halven duur.

Men vindt dan gemakkelijk, als de doorsnee geheel in de buitenste

schaal ligt

:

jjodxdy = :tR^6,{l^^,

en als zij ook de kern doorsnijdt (dus voor 1\'^11.d):

JJq
dx dy = 7t R^d,

j

2.5 f^J- 0.62
j

.

Ik stel nu in het eerste geval

1\
J, = 100,

"
' 112

en in het tweede geval

J^ = 100 2.5(-^) -0.62 !.

De zoo gedefinieerde J^ staat in Bottlinger's dissertatie getabuleerd

met argument T^. Men heeft nu

r (1 -f a) Jt R^-Ö,Y
ï xdt = J„ (4)

. ƒ dw
*lr 100 r —

dt

Dit moet nu inge\'oerd worden in (3;. Hierbij kan men gebruik

maken van de bekende formules

1 1 -\- e cos V dr ane sin v

r a{l—e^') dt [/i ^2

dw
r^" --— ahi l/l_g3

dt

om heizij de differentiaal-quotiënten der coördinaten in de osculee-

rende elementen, hetzij deze laatste in de eerste uit te drukken.

Men vindt dan

a \^ a,'n, e sin v
ön = -qj^{^\ cos s —^ -—

-, .... (5)
r J cvn (1 + ^ c^* ^)

of
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drr

""'"" ''
dt

,hi = v./„ I

',
)
ros . l/i_^. - -7j-.-r , .... (••') ')

dii'

,/f

waarin tci' afkort ing geslt'ld is

_ 3«„m'^ (1 — «) -tR'd,

Men kaïi mot voldoonde benadering in de tbrinnle foj nemen ')

a^'^n^ = (fii, en in de formula ((j) 1^1

—

e'- = \/l— (\,'. Kvenwel zijn

dan nog- de formules niet dadeiijU hrnikbaar voor de berekeniiig.

Men moet ze zoodanig ontwikkeien dal er alleen grootheden in voor-

komt*n, die gemakkelijk uit bestaande tafelwerken te verkrijgen zijn.

Nu zijn de eointlinaien dei- maan ontwikkelbaar in reeksen die

afhangen, van de vier argumenten /. /', /• en /), waar / en /' de

middelbare anomaliën zijn \an maan en zon, F het middelbare

argument \an de breedte der maan en /) het verschil der middel-

bare lengtes van maan en zon. Voor de middelbare oppositie heeft

men D = 0. De drie andere elementen zijn gegeven, onder de be-

naming I, 11 en III, in Oppolzer's ,,Tafeln znr Bereclinung der

Mondlinsternisse"'. Men heeft n.1.

9 9 9
L = II. //— — i, 2 F, = - (i//—37.66)

Stelt men de middelbare lengtes voor door /, /.', en de ware

lengtes evenals boven aoor ir, ir' , terwijl de waarden voor middel-

bare oppositie door het suifix 1 woorden onderscheiden, dan heeft men

H- = ;. 4 rf/ 4- A /..
'/•' = /.' 4- öl\

waar

i) De formule (6j wordt door Bottlinger afgeleid uit de integraal van de lovende

kracht. Hij voert daarl)ij een paar benaderingen in, die overbodig zijn, en waardoor

de factor \/ \ gï bij liem verloren geraakt is. Op blz 1:2 n.1. wordt s,in i door

tan i vervangen. Doet men dit niet, doch voert men voor siw i zijne waarde

- — in, dan valt de wortek'rootheid uil de formule weg, en wordt dus ook de
\ df

benadering bij de ontwikkeling dier v/ortelgrootheid op blz. IB overbodig. Men

3 dr y d(i <

vindt dan /'-n = „—J—r- Daar nu a-n Vl—e" = r- —- en r=— komt er m-
a^n dt dt jr

8 l/l— e' (At
plaats van Botïlinger's formule (1) Ln — r- J. waaruit dan verder

c drf

onze formule (6) volgt.

-) Zie echter de noot op p. 743.

49
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5
(il — Ie sin l 4--e^ sm 2/ — y'' sin 2

F

de elliptische term is l y" z= si?i^
^
i], te^^vijl L). de lengte-storingen

voorstelt. De storingen der aardbeweging kunnen verwaarloosd worden.

Men lieefi dan voor middelbare oppositie:

/^—;/= 180°, ,r^-ic^'z=z 180° + r»/j -f LI, - rf//

;

voor liet midden der eclips daarentegen :

w—w' =: 180° — y' sin 2F.

Stelt men nu :

A = {u\— w^') — {h--w') = öl, + a;.j — d/; + y\v;,, 2F,

en zijn de middelbare bewegingen van het perigaeum en de knoop

n (1

—

c) en 7Z (1

—

g), dan heeft men, afziende van storingen ^) :

fhr 5

f{
=— =z n (l -\- 2ce cos l + — ce' cos 21 — 2gY'^ cos 2 F),

chr'

(i =2— = nm (1 -\- 2e' cos /'-[-...),
dt

Het tijdsverloop tusschen de middelbare oppositie en het midden

der verduistering is dan :

(l (l

i)\) hel oogenblik van het midden der eclips heeft men dus

/ = /j -]- ncLt V —l ^ (U + LI

Men heeft verder 01=61^^ — 2eL cos !. Verwaarloost men nu het

verschil tusschen de storingen LI en L/^ op de twee tijdstippen, en

stelt men nog c = {i —m) c' dan vindt men, daar LI = L). — Loj,

V =1, -^ dl^' — f sin 2F,~Loj-{c — l)L. ... (7)

Ziet men af xaii de storing Lio, en bedenkt men dat benaderd

r=ij^ — wL, terwijl c'— 1 ongeveer gelijk is aan m, dan volgt

hieruit

r—r' = /j_//— y^ sin 2F, of w—w' - ;.,—//- y- sin 2F.

Derhalve het \'ersclnl der ware lengtes xnn maan en zon bij de

ware oppositie is gelijk aan het verschil der middelbare lengtes bij

middelbare oppositie. (De term y- sln^F is de reductie van ware

opj)Ositie op het midden der eclips).

In de uitdrukking voor L, die met den kleinen factor c'—1 ver-

menigvuldigd voorkomt, behoeft men van de storingen alleen de

evectie in rekening te brengen, wat (bij oppositie! het eenvoudigst

') Zie echter tlo volgende noot.
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gescliiodi door in öl e te \(,'i'\ aimeii door <\^ f/ie b.w Tisskkand 1 11

l)lz. 134'. Mc'11 lioefi dus Z.=: ^ ^' x/// /, - 2r' sm //. I^e waardo 7: \aii

r moet nu ingevoerd worden in n
. Men lieci'l dii> te onlw ikkclcn

de "Toollieid

Men kan stellen

/' sin V
i-Ox S

l-\-fi COS V

l4-2/<w/'.

Neemt men verder ross=z'\. en >telt men

^>' =^ —X I-I»' .'•• »'j,Z-fü = 2J-^ .«//< ,r.

wat geoorloofd is, daar l)lj onderzoek blijkt dat alle storingen die in

aanmerking komen, van dezen \ orm zijn, dan \ indi men gemakkelijk

K^i\ "in l^-
16
12 ^ 7

' »: sin 2l^-^{c'-]-l)e,'.;n (/,+//) + ^^^!» [Ir-^'h

De storingen Lc en Leo heb ik, daar ze nergens opgegeven staan,

ontwikkeld, waarbij alleen storinuen die meer dan 0.01 '', bedraden

zijn meegenomen. De eenige term die overidijft is weer de evectie.

De termen van de storingsfnnetie, die de variatie leveren geven

weliswaar een groote storing in e en co, deze heeft eeliter het

argument ,v=ldz'2I), zoodat de term uit de uitdrukking voor K
wegvalt, daar '2lJ^:=i).^) De e\eetie-term heeft het argument

,i' =z 21— '21). De resulteerende 'ei"m in /v \oe<it zich dus bij den

hoofdterm. Ik Vond zoo ten slotte:

A' = .'„ |0.858 sin /, — 0.031 sin 2/, + 0.038 sin (/j + //j

= 0.0471 \sin l, (1—0.072 cos /,) -\- 0.039 sin [l, -f- //)|.

()m deze waarde te ^eritieeren heb ik ook nog de formule (6)

uitgewerkt. De waarden" van .t en h-—A, uitgedrukt in de argumenten

/, /', D en 7'" heb ik ontleend aan Brown's maanstheorie. Hieruit zijn

dn: dn-
gemakkelijk — en —- af te leiden.

dt
' dt

Men moet dan invoeren

lz=l^ + ai Lt

l' =i: l^' -j- mn Lt

D — 180° -f (1-m) uLt

2F=2F, + 2(fnLf

^) Wel is de invloed van de variatie groot op de osculeerende waarden van

a en n, echter in alle opposities dezelfde, zoodat a-n constant blijft. Hetzelfde geldt

van de fout die begaan wordt door in /u, bij de berekening van ^^t, de middelbare

n te gebruiken in plaats van de osculeerende.

49*
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De waarde xau Li staat opoege\en in Oppolzer's „Sjzygien-Tafeln

für den Mond'", blz. 4. Deze is echter berekend voor ware opjiositie:

om haar te doen gelden \oor het midden der eclips is het \ oldoende

nauwkeurig den tei-m -|- 0.0104 mi {'ly' -f- 2(f>') te laten vervallen.

De ontwikkelingen, die vrij langwijlig zijn, leidden mij ten slotte

tot de volgende formule, wanrin alles meegenomen is wat nog imloed

op de derde decimaal kan hebben

:

.T

dt
a,-n„ co.^.9=i 0.054U4 '0.8075 sbi L — O.OBOO mi 2/,

Tt

)

+ 0.0300 sin {l, -f //) — 0.0020 sin (2/, -f- //)

— 0.0U33 sin l\ — 0.0050 siti {l^—l\)

-f O.OOIG sin 2t\ - 0.0055 sin 21^ cosl^

^ 0.{)ll4:Cos2F^sinl^\ (0)

Daar de eclips steeds in de nabijheid van de knoop plaats heel't

blijft .s/n '2F <^ ^. Behoudt men dus alleen de eerste drie eii de laatste

term, dan wordt niets verwaarloosd dat arooter is dan . Verder is

200

steeds 1 ^ cos 2/\ ^0.866. Neemt men derhalve overal cos 2J'\ = 0.95,

1

dan maakt men nooit een grootere foui dan ongeveer — van deno ^10
laatsten term. Deze wordt dan O.OJIO .s/y^ /, en voegt zich bij den

hoofdterm. Elr komt zoo ten slotte de formnle

(hi = — 7, ./, [sin /, (l—0.O74 cos /J -f 0.037 sin {I, + ^/)|. . (10)

waar

q^ = 0.8185 X 0.05404 X 'J
V'l—e,' = 0.04473y.

De overeenstemming met (8) is zeer bevredigend. ^)

Neemt men als tijdseenheid het gemiddeld interval tussrhen twee

opeenvolgende eclipsen, dus 6 sjnodische maanden of 177.18 dagen,

en als eenheid van lengte en dichtheid den straal der aarde en de

dichtheid ö\ der buitenste schil, dan vindt men

V,
= 1262".r

Noemt men / den absorptie-coefticient in het (\(ï.S systeem, dan

heeft men y = Rt^^ /, dus

7, = •2656."10^/.

Met de formule 10) uu heb ik voor alle ecli|tsen, die in Oppolzer's

Canon voorkomen tusschen 1703 en 1919 de waarde van «f», gerekend.

De factor ^^ werd daarbij weggelaten, de resultaten zijn dus uitge-

drukt in 7j als eenheid.

M Het verschil in den factor builen de haak moet loegesclueven worden aan

den in (8) verwaarloosd^'U invloed der variatie (zie vorige noot).
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Eelii)seii koiueii N'oor iii gruc'itcii \aii •')
; liet lij<ls\('i'l()o|t tii»clicii

olke twee oiieenvolgviule eclipsen in een p,r()e|t is ü syiKKÜsehe

maanden. Dikwijls ontbreken een ol" twee eclipsen van een groe|),

men kan dan de groep toch beschonwen als bestaande nit 6 eclipsen,

als men voor de ontbrekende aainicenil (fn = O 'j.

Tusschen elke groep en de volgende worden een of twee ecli[)sen

overgeslagen, echter zoodanig dat het lijdsverloop tnsschen de laatste

eclips van een groep en de eerste van de volgende groep 11 of 17

synodische maanden bedraagt, in plaats van 12 of IH.

Vijf groepen vormen een Saros van 228 s\nodische maanden

= (5585.2 dagen = 18.03 jaren.

Daar het interxr.l van 6 synodische maanden als tijdseeidieid ge-

nomen is. krijgt men de storing in // door de eerste somreeks te

vormen van de afzonderlijke waarden van rf/?. Om dan de storing

in lengte te krijgen moet men hiervan weer de somreeks \ormen,

nadat eerst tusschen elke twee groepen zoovele malen de eindwaarde

van n van de xoorafgaande groep is ingevuld als er eclipsen zijn

uitgevallen, waarbij echter altijd éénmaal "/,. van die eindwaarde

moet worden genomen. Bij elk der somreeksen kan een willekeurige

beginconstante ingevoerd worden.

Bij de berekening bleek nu dat de waarde van rf//. over een geheelen

Saros gesommeerd, ongeveer nul geeft, terwijl de lengtestoring zeer

duidelijk eene periodiciteit \ertoont met den Saros als periode.

Ik heb nn de totale storing gesplitst in twee gedeelten: de perio-

dieke Saros en het overblijvende niet periodieke deel. Ik noem L/ijj

en AP.^, de aangroeiingen van de middelbare beweging en de lengte

gedurende den Saros van rangnummer p, wanneer als beginconstante

voor beide somreeksen nul wordt genomen. Men krijgt dan het

zuiver periodiek gedeelte van dien Saros door \oor de beginconstante

van de eerste somreeks eene waarde n„ aan te nemen, die bepaald

1
, / ^ 1

wordt uit 37— n^ -\- L/^ =: {)
{ 37— is de lengte van den Saros in

6 V 6

ze tijdseenheid ). De lengtestoring bij het eind \an d(2n p"" Saroson

wordt dan

X, = Aa„ + ^ ^h + 37- \p Ln, + ^ {p-k) Ln,\ ,

M Met verloop van tijd vallen aan het begin der groep evlipsen uit terwijl er

nieuwe bij komen aan het eind. De grenzen der groep verplaatsen zich in den

Saros. Binnen liet hier beschouwde tijdvak van ruim twee eeuwen behoett men

met deze verplaatsing echter nog geen rekening te houden.
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wddi' Lii„ en Z-/.„ <lc l)egiiioüii>taiiieii iler beide soiiireeksen, dus i\o

waarden van ?i en / l»ij het begin van den eersten .Saros, zijn. Stelt men

Lh = L,/. + {L,).U,
6

37-^ Ln^ = - Lj. + ^ L^v + r,

,

dan heeft men

;

K, = L) pv, -f ^rL^ -f k iL.hk + i (y>-/.) (^.r)/,, (11)

waarin nog twee willekeurige constanten Z-'(, en r^ voorkomen. Kiest

- .^1
men voor L^>. en L^j de gemiddelde waarden van L'/.j- en 37--Zi«A»

dan worden de termen onder de somteekens klein en \aii afwisse-

lende teekens. De term met //' is van i\i}W aard vtin een secnlair-

aceeleratie. Xoemt men den tijd in eeuwen uitgedrnkt t, dan is /;

1

aequi\aleiii met 5.55 r. »hi- _ jr mei 15.4 t"-'.

De waarden \ an Ln. L'/.. L.r en AjP. zijn in Tabel 1 bijeengebracht.

Men heeft L^v = — 382, L^). = -|- 2595. Laat met den term met

jj- buiten rekening, en kiest men L).,, en v\ zoo, dat /.jj = O wordt

TABEL I.

Jaar
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voor 1721 en 1865, dan kumt er (l<> Iciij^loloriiiLi /., . Ndciil iiicii

1

den term //'/L„i.' (oe, en verandert men levens de hej^inconsiunlen

zoo, dat de storing; o|> de twee genoemde e[)Oelies nnl hlijfi, dan komen

er de waarden X.^ .

De betrouw baai'heid van dv/.v uitkomsten hangt naluurlijk af van

de betrouwbaarheid der afzonderlijke waarden van <f/i. Daar de

waarden van /^ in opeenvolgende eeH[)sen 155° verschillen, helfen de

storingen in n elkaar grootendeels oj), en is dus om in de lengte-

storing een behooi-lijke relatieve ]ianwkenj-iglieid te verkrijgen, eene

groote nauwkeurigheid in én noodzakelijk. De som van alle verwaar-

loosde termen der reeksontwikkeling kan wel niet meer dan Vsoo of

hoogstens in extreme gexallen 7iuo ^'^^^ ''^^ geheel bedragen. Daar rf/i

in niaximo ongeveer 190 is, bedraagt de mogelijke fout uit dezen

hoofde niet meer dan 1 of hoogstens 2 eenheden.

De groote bron van onnauwkeurigheid is de funetie •/„. Ten

eerste bevat (\Q7.e de hypothese omtrent de verdeeling der massa in

het binnenste der aarde. Neemt men eene andere verdeeling dan die

volgens WiECHKRT aan, dan \erandei-t het \erloop van ./„ zeer aan-

zieidijk. In hoeverre dit van invloed is op het eindresultaat kan

slechts blijken door de berekening van eene andere hypothese wer-

kelijk uit te \oeren. Ik heb dit gedaan en zal daarover in eene

volgende mededeeling berichten. Hier moge de vei-melding volstaan,

dat, hoewel er eiü^ele afwijkingen zijn, het algemeene karakter van

de uitkomsten eejie verrassende overeenstemming met de boven

medegedeelde vertoont. Trouwens ook i-eeds mijn voorloopig onder-

zoek van 1909, hoewel 0[) eene geheel andt-re en slechts benaderde

berekening berustend, gaf uitkomsten van denzelfden aard.

Eveneens is moeilijk te zeggen in hoeverre de uitkomsten onbe-

trouwbaar zijn tengevolge van het behandelen \an zon en maan als

[»unten. VoorIoo[)ig heb ik echter gemeend l>ij deze benadering te

kumien blijven staan.

De functie J^ geeft nog op eene andere wijze aanleiding tot fouten.

Zij is namelijk getabnleerd met het argument 7\ dat ontleend is

aan den Canon, alwaar het staat opgegeven in tijdminuten en dus

een hahe, somtijds misschien een geheele minuut fout kan zijn. Dit

kan in (fii m enkele gexallen een fout van 4 eenheden veroorzaken.

Karakteriseert men nu, afziende van de onzekerheid der hypothesen

omtrent dichtheidsxerdeeling, de onzekerheid der enkele ffn b.v. door

een middelbare fout van ±3 eenheden, dan vindt men voor de m. f.

van de storing in n na // eclipsen =t 3 1 ^/y. Voor een Saros (30

eeli[)senj wordt dit dus ±1(3. Verder wordt de m. f. van de tweede
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somreeks (d. i. de lengte-sloriiiu. wanneer men afziet \aii liet feit

dat tiisseheii enkele eclipsen een mi'ler dan het gewone tijdsverloop

ligt) ^ /)(/>-{-l) {'2 p-\-l), dus \oor (\en Sams ± 292.

Alle waarden die vooi' Li/ gevonden zijn, zonden dns zeer goed

aan toevallige accnninlatie van onnanwkenrigiieden dei' rekening

kunnen toegeschreven worden. Toch geeft het feit dat ze alle hetzelfde

teeken hebben misschien wel aanleiding ze ten minste gedeeltelijk

als i-eëel te beschonwen. ik bedoel als noodzakelijk volgend nit de

aangenomen hypothesen. Hok de waarden van L^X zijn over het

algemeen niet zoo groot, dat hunne realiteit gewaarborgd is, hoewel

ook hier het systematisch verloop er toe zou kunnen leiden hun

een reëele beteekenis toe te kennen. Het eenige u at met zekerheid

gezegd kan w(u'<len is ten slotte dat de waarden \ an L^v en L.X

klein zijn, dus dat het niet periodieke deel der lengte-storing een

geleidelijk verloop heeft: er kunnen geen andere in korte periode

veranderlijke onregelmatigheden in de lengte ontstaan, dan die welke

in het periodieke deel zijn begrepen.

Dit periodieke deel nu vertoont in alle Saros-perioden \rijwijl

hetzelfde verloop. Het gemiddelde der vijf laatste perioden Vlll —XII

(1829—1919) is in Tabel II gegeven, waar / den tijd voorstelt \anaf

het begin van den Saros geteld in synodische maanden. Het algemeen

TABEL II.

t
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De waanleii waav deze lorinnle berekend /ijii iii <le laltel onder

het hoofd „Forni" u-eoreven.

De constante term is naluiirlijk /.on(h:'r liehiUL»- en zon hij de

integratieconsfunte A/, <^e\oeLi(l knnnen woi-den. Zij zon hijna^^eheel

verdwijnen als men den Saros heiion i>ij het einde der derde «jroep,

d.i. bij ongeveer /=rl21. Dinki men (h'ii lijd in jaren nil. dan

\V(M'(U de toi'mnle

— 140 + .^OO shi U)\<M)7 (^_1*»00) + l:;7. 1 (l:i)

Het verloop van de lengtestorijig in de afzonderlijke Saros-i)erioden

is opxallend gelijk, in zooverre dat de onregelmatigheden, d.i. de

afwijkingen van de sinns-formide. in elke periode op dezelfde plaats

terngkeeren. Daarentegen varieert de am|)litnde van den sinns-term

vrij aanzienlijk van de eene periode tot de andere. \'oor de vijf

laatste perioden beweegt zij zich tnsschen 350 en (15(1.

Vergelijhiwi met de irnarnemuKjen. De verschillen inssehen de

waargenomen lengte van de maan en die volgens de znivere gra-

vitatie-theorie, zooals die door Xewcomb zijn gegeven, moeten, alvorens

ze met het resnltaat \an onze berekeningen knnnen vergeleken

worden nog worden verbeterd voor de versehillen tnsschen de nienwe

theorie van Browx en die van Hansen, zooals zij door Xewcomb is

gebrnikt. De noodige correcties zijn bijeengebracht door Battermann^).

Van de 43 termen die iiij opgeeft zijn voor ons doel alleen de

langperiodige met de rangnnmmers 14—22 en 43 \an behing. Voor

de vergelijking met het niet periodielve deel der lengtestoring komen

in aanmerking de termen 16 tot 19, met perioden tnsschen 128

en 1921 jaren -
. Ik liel» deze echter niet aangebracht, daar toch

dit Jiiet periodieke deel te weinig betronwliaar is om eene zoo zorg-

vnldige behandeling te rechtvaardigen. Voor de discnssie van het

periodieke deel zijn van belang de termen 14, 15, 20, 21, 22 en 43,

die ik voor dat doel breng in den vorm

(14) + 0".4H .//i 40°.67 (^--1894.3) periode 8.84 jaren

(22) +0 .13.y/;^ 30 .35 7 -1894.6) „ 11.87 .,

(20; + i) .24 shi 20 .66 t-- 1890.7) „ 17.41 ..

(43) +0 .56.s-ml9 .35 (r— 1892.2) „ 18.60 ..

(15) + O .13 sin 10 .34 [t — 1870.4) „ 34.76 „

(21) +0.28.s-m 9 .69 (/— 1877.6) „ 37.14 „

i) Beobachtangs Eigebnisse der K. Stennvarte zu Berlin. N'\ 13. 1910.

-) De voornaamste hiervan is eene correctie van O".85 tot den coëfficiënt van

den bekenden Venus-term met eene periode van 273 jaren.
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De tenii 143; bevat de correctie iji Ijattekman's „Ziisalz"' opge-

geven, en heeft veel overeenkomst met de reeds door Ross aange-

brachte term --(Y'.bO sin ^= -{- 0".öO sml9°.35 (/— 1894.8). Deze

correcties moeten aan de tabnlaire lengtes worden toegevoegd, dus

van de residus worden afgetrokken.

Beschouwen wij nu eerst liet niet periodiek gedeelte, dan is liet

wel zeer merkwaardig dat de in tabel I gegvven waarden van /„ van

1703 tot ongeveer 1894 zich zeer nauwkenrig aansluiten aan

Kkwcomb's great fluctuation, wanneer men 200 van onze eenheden

gelijkstelt aan J". Dit blijkt nit de beide laatste kolommen van

tabel I, waarvan de laatste de great fluctuation naar Xewcomb bevat.

Indien men dus wilde aannemen dat hier inderdaad de verklaring

van de great lluctnation gevonden was, zou men hebben :

200 X 1^62". y= 1" 7 = 4.10 c ^ _ o.io-i^.

Evenwel, na 1894 houdt de gelijkenis geheel op. De overeen-

stemming vi'x'ir dien datum berust op het als reëel aannemen der

^•oor Lfi en L). gevonden waarden, en wel voornamelijk \an de

negatieve waarde van L^v. Deze nu is aequivalent met eene seculaire

variatie, die bij de waarde van >/ die voor de overeenstemming

vereischt wordt — 29" zon bedragen. Dit is natnnrlijk ten eenenmale

onaannemelijk, eji maakt het onmogelijk de realiteit van de waarde

van L„v aan te nemen, tenzij men voor y eene zoo kleine Wiiarde

veronderstelt, dat van het geheele eliect niets merkbaars o\erblijft ^}.

In deze gedeeltelijke overeenkomst van /., met den empirischen terra

van lange [leriode mag men derhahe geen bewijs zien voor het

bestaan van eene absorptie der gravitatie.

Wij komen Jiu tot de vergelijking van het [»eriodieke deel onzer

storing met de waarnemingen. Hier\oor nam ik alleen de periode

van 1829 tot heden. Van 1847 tot 1912 kon ik daarbij gebruik

maken van een nieuwe en zorgvuldige bewerking der waarnemingen,

door Prof. E. F. van de Sandk Bakiuv/kn mij met groote bereidwil-

ligheid ter beschikking gesield. De meridiaan-waarnemingen werden

door hem, voorzoover dat niet reeds te (ïi-eenwich was geschied,

verbeterd wi'gens het \erschil in recdite klimming der maan tusschen het

oogenblik van dei: werkelijken, en dat van den berekenden meridiaan-

doorgang. Verder werden de systematische correcties, die in de

vroegere berekening (deze \'erslagen Dec. 1911j over het geheele tijdxak

constant waren aangenomen, thans voor verschillende perioden

afzonderlijk afgeleid. De heer Bakhuyzkn nam tenslotte de volgende

systematische correcties aan xoor de rand-waariieminueu :

ï) Reeds ia mijn vroeger (jiuleizoek. was ik tol een dergelijke gevolgtrekking

gekomen, (zie „Tlie Observalory'" Nov. 1912 blz. 892).
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J.S-i7—4» 41)— 57 5S^i;s ()i)- 7H 79— IIH l-Sllil - 1<)1

1

()".()() — i".i)i —i)"m — ()".ii;i -(r.(>2 -f()"..so

Voor (Ie kiateiwaanieniiiigen werden langs twee verM-liilleiid»'

wegen de correcties —O". 22 i-ii 4-0". :U afgeleid, terwijl tenslotte

O".00 werd aangenomen. Prof. Ijakiuvzhn \ornido daarna de gemid-

delden van de randwaarnemingen, kraterwaai-neniingi-n en sterhedek-

kingen, de laatste volgens Nkwcomi?, doch \erl)etei-d mei -j-O". IH.

Van deze gemiddelden heb ik dan de boven vermelde storingstermen

van Battekman.v afgetrokken, en door de zoo verkregen getallen eene

vloeiende, zich zoo nauw mogelijk aansluitende lijn getiokken. \an
deze lijn zijn de in Tabel UI onder ,,()bs"' vermelde getallen afge-

lezen. Vergelijkt men deze met de door ons berekende storing, waarvan
het periodiek gedeelte in dezelfde tabel onder /., vermeld is, zoo valt

op het eerste gezicht een zekere gelijkenis van het verloop in het

oog, die dan ook den Heer Botti.inokh, wiens resultaten in hoofdzaak

met de mijne overeenstemmen, er toe bracht het bestaan eener absorptie

der graviatie als .,mit guter Wahrscheinlichkeit" aangetoond

te beschouwen. Inderdaad kan men van J840 tot onueveer 186?^

TABEL III.

1

Jaar
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van /„, iiuicir hut i> oiunogelijk het geheele tijdvak \aii 1829 tut

1912 voor te stellen door Xs vermenigvuldigd met een constanten

factor, henevens een vloeiend verloopende kronmie. Toch zal mvn

ni. i. om de waarschijnlijkheid van het Itesiaan eener absorptie der

«rravitatic aan te toonen als eisch moeten stellen dat, nadat de hieruit

voortvloeiende lengtestoring is in rekening gebracht, de overblijvende,

daji nog onverklaarde, afwijkingen een vloeiend verloop moeten

vertoonen, tenminste minder onregelmatig moeten \erloopen dan de

oorspronkelijke. De waarde Obs. — /
/^, evenwel heliben. welke

waarde men ook \oor / aanneemt, altijd een nog grilliger \erloop

dan de direct geobserveerde waarden. De steile daling tusschen 18(j8

en 1874 valt ongeveer samen met een minimum van ?.g, evenzoo de

snelle stijging van 1897 tot 1906 met eene daling van /-s- Het effect

van de cibsorptie kan geen andere dan een 18-jarige periode hebben,

terwijl in de geobserveei'de lliict natie- perioden van andere lengte

aanwezig zijn.

Het schijnt mij dus toe dat er voorloopig geen reden bestaat om
het bestaan \an eene merkl)are absorptie der gravitatie als bewezen,

of zelfs als waarschijnlijk aan te nemen.

(Wordt verculgd).

Scheikunde. — De Heer van Romiuhoh biedt namens den Heer

Ernst C'oiien een mededeeling aan ,,//tV Everurlrkt Tetrayo-

wml Tin ^ BhombisrJt Tui.

(Mede aangeboden door den Heer A. P. N. Franchimont).

Het heeft mij getroffen, en \ an \ erschilieiide zijden werd mijne

aandacht er op gevestigd, dal in eene meedeeling der H.H. Smits en

i)K Leeuw ,,( )ver het stelsel Tin" ^) een aantal vergissingen voor-

komen, die rektitikatie behoeven.

I. ( )p het verband tusschen het beslaan \ an een overgangspunt

tetragonaal tin ^ rhombi>ch tin bij ongeveer 200' en de bereidings-

wijze van het z.g. coni-ün of (jraui-tm, is het eerst gewezen in de

verhandeling, die ik met Dr. E. Goedschmidt in het jaar 1904 heb

gepubliceerd. \, L it de meedeeling der H.H. Smits en de Leeuw

zou de lezei' opmaken, dat zij (of Schaum) het eerst op dit \erband

hebl)en jrewezen.

1) Deze Verslagen, Vergad. 26 Oct. 1912. Blz. Ü61.

-) Chem. Weekblad 1, 487 (1904), speciaal blz. 440. Zeit.s lir. f. physikal. Cliein.

50, 2-20 (1904), speciaal blz. 234.
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2. Iii (Ie \ oriiüiulelin.ü. die ik iii lii'l ja;ir 11)04 met I)i<. Iv (loi,!)-

scii.MiD'i' Ir'I) <j,\'|)iililifOor<l. wrifj uil iiroexcii \;ui \\'i:i{|(;iN, Iii",\\ ko.iki'I'

en 'J'a.mmann ') (.'ene koiiklusic onili'enl do liüging \iu\ hel liedoelde

overgangspnnt getrokken, die (Uijiiisi was. De lieer I)i:(;kns liecfl

daarop gewezen, '; en daar hij m. i. gelijk had, heb ik mij gehaast

in het (ioor mij bewerkte gedeelte \an A|}K(;(;'s HandUneh der anor-

ganisehen Chemie [Bd. 3, (2) 532 (1909), speeiaal pag. 552J mijn

font te herstellen. Blijkbaar is den H.H. Smits en di: Lkkiw de

nienwere literatnnr over dit onderwerp niet bekend geweest, uanl

zij baseeren hnnne meedeeling nog op mijne veihandeling, die vijf

jaren vroeger was verschenen.

3. De H.H. Smits en dk Lkeuw schrijven: ,,Waarom Cohkn en

GoLDSCHMiDT in het Chemisch Weekblad naar aanleiding van deze

jn-oeven voor het hier bedoelde overgangspnnt 125° en in het Zeit-

schrift für physikal. Chemie 170° aangeven, is volkomen raadsel-

achtig". Die raadselachtigheid verdwijnt onmiddellijk, wanneer men

de bedoelde verhandeling^) opslaat: dan blijkt, dat de fl.H. Smits en

DE Leeuw hebben (ji'Iezen 125°, waar 195° stdat, maar tevens, dat

hnn ontsnapt is de zin : ,,Wir setzen hier \ orliiufig 170"', doch beal)-

sichtigen wir ant die genane Bestimmnng dieser Temperatnr noch

spater znrCiekzukommen. In der Fignr stelit irrliimlich 195°'" '
.

Op den overgang tetragonaal tin ^ rhombisch tin zal ik lerng-

komen, zo(xlra de in mijne bovengenoemde verhandeling aangekondigde

onderzoekingen zullen zijn afgesloten.

rtrecht, Noxember 1912. van 't Eovv-Lahoratorium.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan

van de Heeren A. Smits, ,). W. Terwen en H. L. de Leeiw :

,,(her het stelsel fosfor'

.

(Me(3e aangeboden door den Heer Van der \Vaals).

In een vorige mededeeling over de toepassing van de theorie der

allotropie 0[) het stelsel fosfor'") werd er reeds op gesvezen, dat de

mogelijkheid bestond, dat de lijn ^•oor het innerlijk evenwicht van

gesmolten witten fosfor niet het \erlengde is van de lijn voor het

innerlijk evenwicht van gesjnolten rooden fosfor, tengevolge van hel

optreden van kritische verschijnselen, beneden het smeltpnnt der roode

1) Drud Ann. 10, 647 (1903).

2) Dissertatie, Delft U'08, blz. 38.

S) Ghem. Weekblad 1, 437 (.1904), speciaal blz. 449.

-t) Zeitscbr. für physikal. Chemie 50, 225 (1904), speciaal blz. 236, noot 2.

") Zeitsch f. phys.'chem. 77, 367 (1911).
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modilieatie. Dit laatste zon nl. liet geval kunnen zijn, wanneer liet

stelsel nP—iiP tot het tvpe at^ther-dnilirnrltinori behoorde, het<ieen

ons niet onwaaarschijnlijk voorkwam.

Dit vci-inoeden berustte oj) de \olgende o\erweging. In de eerste

plaats volgt uit de bepalingen van de oppervlakte-spanning door

Aston en Ramsay'; verricht, dat de witte fosfor een kritisch punt

zon bezitten bij 422°. Het kritisch punt van den pseudokomponent,

c.P, zal dus vermoedelijk beneden 422° liggen. Het snieltpunt \ au

den pseudokomponent ^P ligt zeker boven het snieltpunt van de

roode modificatie, dus boven (510°, zoodat wij tot het besluit komen,

dat het snieltpunt van den tweeden })seudokoini)onent waarschijnlijk

meer dan 200^ boven liet kritisch punt van den eersten pseudo-

komponent gelegen is.

In de tweede plaats bevat de vloeibare witte fosfoi", die als een

oververzadigde oplossing moet worden beschouwd, zelfs bij hoogere

temperaturen geen merkbare hoeveelheid van (\q\\ in zu:nvplkoohtof

onoplosbaren fosfor, waaruit wel mag worden afgeleid, dat de oplos-

baarheid van ,j7^, of ,>y^ bevattende mengkristalphaseiK in vloeibaar

v.P nitei'St klein is.

^\'ij komen dii> liij deze overwegingen tot het besluit, dat in het

stelsel fosfor Juist aan die eisclieii wnrdt \oldaaii, aan welke een

systeem moet beantwoorden, wil er kans bestaan voor het optreden

van kritische verschijnselen naast \aste stof.

Xu heefl het onderzoek ons inderdaad geleerd, dat het p.seudo-

stelsel van den fosfor toi het tvpe aether-antliiaclniioii moet behooren.

Bij een vrij uitvoerig onderzoek, waarbij zuivere witte fosfor in

kapillairen \an moeilijk smeltbaar glas plot.seling in een bad \an

hooge temperatuur werd gedompeld, gelukte het wel is waar niet

een kritisch \ erschijnsel waar te nemen, «laar. door de altijd vooraf-

gaande afzetting van een roode vaste phase, de waarneming zéér

wordt bemoeilijkt, maar toch deden zich verschijnselen voor die op

het bestaan wijzen \aii een kritisch piiiii beneden de sinelttempe-

ratuur van den rooden fosfor.

Hoewel in ecu volgende mededeeling uitvoeriger op de waar-

genomen ver.schijnselen zal worden teruggekomen, zij hier reeds

vermeld, dat o.a. dit werd ueconstateerd, dat bij i)lotselinge dompeling

van een kapillair mei w iiicii fosfor in een bad van 450', zich eerst

vaste roode stof afzette, en dat daarop de vloeistof plotseling totaal

verdween, waarbij een schok kan worden waargenomen in de hand,

waarmede de ijzeren staaf werd vast gehouden, waaraan de kapillair

1) Journ. Ghem. Soc. 65, 173 (1894).

Zie ook ScHENGK, Handbuch Abegg Hls, 374.



door middel van een kopcnh-juid was op<>:c'lianj!;cn. iJij het oplreden

van den scliok vnlde zich de <>elieele ka|iillaii- mei \asle roode slof,

die echter niet l)esl()nd nil den Wekenden rooden foüfor, wani wei'd

de kapiUair nit hel bad \an 450^ verwijderd en plotseling j^edompeld

in een had van 510°, dan hleek bij deze lemperalnnr reeds smellinji;

op te treden, dns 100^ beneden het nnaire smellpiinl vjui den rooden

fosfor. De volkomen kleiulooze \ loeistof, <lie bij Ö ld'-' ontstond was echter

sterk metastabiel, en daar de kristallisalie snelheid bij deze lempera-

lnnr tamelijk «root is, werd de gevormde vloeistof weer spoedig vast.

Het bleek nn, dat dit verschijnsel als volgt moet worden verklaard.

Bij hooge temperatiinr d. w. z. l)ij ongeveer 300° wordt de kristallisatie-

snelheid van den rooden fosfor zó*'» groot, dat hij zich begint af te zetten.

Deze omzeltingssnelheid is etditer niet zóó groot als men over het

algemeen schijnt te meenen want zelfs bij 330 bleek de damps|>anning

van den snel opuewarmdeii witten fosfor, die \rijveel roode vaste

stof bevatte, toch gelijk te zijn aan die van den vloeibaren, doordat

de nog aanwezige vloeistof voldoende was om de damjispanning te

beheerschen. Hoe lang dit het geval zal zijn hangt natuurlijk af van

de relatieve volumina, ingenomen door den vasten en vloeibaren

fosfor en door den dam|).

Bij de proef met de kapiUair is de o[)warmingssnellieid z('h'» groot,

dat zelfs nog bij aanmerkelijk hoogere temperaturen Jiaast de vaste

roode massa, vloeibare witte fosfor blijft bestaan. Stijgt echter de

temperatuur Iioveu die \an hel eerste kritische eindpunt [) van hel

pseudobinaire stelsel, dan wonlt de vloeistof zc'x'i sterk metastabiel

dat zij plotseling verdwijnt, en uit de gevormde tluïdephase zet zich

dan door de <ji'lu'i'h'. kai)illair roode vaste stof af.

Brengt men nu de ka})illair in een bad van 620° dan verkrijgt

men een kleurlooze vloeistof, die bij afkoeling aan de lucht iels

bijzonders \ertoont, hetgeeu reeds door Stock en Gomolka^) werd

waai'genomen. Zij zeggen nl. : ,,Kidilt man die Sclimelze recht langsam

ab, so langt sie bei eiwa 580^ an fesle, role Teilchen aus su scheiden

;

der Vorgang macht den Eindruck einer Kristallisation. Bei etwa 570"

überziehen sich dann /j/ötz/ich die Wande des Glasrohres auf ihrer

ganzen Lange (auch oberhalb der Flüssigkeit) mit roteni P'hosplior,

welcher in der Hilze sehr dunkel, bei Zimmertemperatur lenchlend

purpuiTOt anssiehf''). Beim Offnen des abgekühlten Kohres merkt man,

dass es auch farblosen Phosphor enthalt".

Terwijl Sto( k en (tomolkv langzaam afkoelden vonden wij dat

het verschijnsel duidelijker is, wanneer men de kapiUair aan de

1) Bei'. 42, 4510 (1909).

-) De cursiveering is van ons.
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lucht laat afkoelen. ^leii ziet dan dat zich in de vloeistof roode vaste

stof afzet, teruijl de daiiipi-uimte, en ook de glaswand daar ter

plaatse, volkomen kleurloos blijft, tengevolge van het feit, dat de

vloeistof, die zich uit den damp afzet volkomen kleurloos is. ()[) een

gegeven oogenhlik neemt men in de kapillair een heftig verschijnsel

waar, terwijl op hetzelfde moment zéér duidelijk een schok wordt

gevoeld. De vloeistof is verdwenen en de binnenwand \aii de

kapiliaii" is overal, ook daar waar te voren de damp zich bevond,

met vaste roode stof bedekt, die merkbare hoeveelheden cP beval.

Dit verschijnsel woi'dt verklaard door de volgende oxerwegiug.

Het txveede kritische eindpunt q van het pseudostelsel ligt l)eneden

het smeltpunt van den rooden fosfor. Is nu de temperatuur van de

kapillair beneden dit kritische eindpunt gedaald, dan is de vloeistof

stei'k metastabiel geworden, en zal dientengevolge op een gegeven

moment plotseling overgaan in een tluïde phase, waaruit dan

\aste roode stof zal neerslaan, dus ook daai', waar te ^•0l•en de kleur-

looze damp zich lievond.

Dat de op deze wijze gevormde vaste stof niet in innerlijk even-

wicht verkeert volgt wel het best hieruit, dat zij bij snelle oi)warming

niet het smeltpunt van den rooden fosfor vertoont, maar lager smelt,

b\ . bij 583°. Zooals in een volgende mededeeling zal worden aan-

getoond laat zich ook dit gedrag gemakkelijk verklaren, evenals de

door Stock ^) waargenomen verschijnselen bij i)lotselinge afkoeling

van verschillend hoog \erhitten fosfordamp. Deze verschijnselen zijn

niel vreemd, maar waren integendeel opgrond van de.:e beschouwingen

te verwachten, en zijn dus voor de theorie een niel onbelangrijke steun.

p]en belangrijke vraag die nog ter beantwoording overbleef was

deze : ^,kmi ed'perimenteel irorden vastgesteld, dat in tegenstelling met

hetgeen tot heden aangenomen werd, de dampspanningslijn van ge-

smolten iniftt'n fosfor en die van gesmolten rooden fosfor niet tot

dezelfde kromme hehoorenY\ Wanneer het stelsel fosfor inderdaad

behoort tot het type aether-anthrachinon, dan is de dampspanjiingsjiju

van gesmolten witten fosfor yi/t'Hiet verlengde \au de dampspannings-

lijn \an gesmolten rooden fosfor.

Om dit na te gaan werd door middel van deji manometer \'an

Jackson"-) op de wijze, zooals door de Heeren Scma'Ft'^K eji Tki-xb reeds

is beschreven, de dampspanning \an gesmolten witten fosfor bepaald

tot de temperatuur van 338°.

Verder werd met behulp van een nieuw toestel, dat later

zal wordeji i>eschreven, de dampspaimingslijn van gesmolten

') Ber. 45, 1514 (1912).

^) J. (Jhem. Soc. 99, lOGG (1911).



rooden fosfor l)epaald, waarbij bleek, dat de tripelpuntsdriik van

rooden fosfor bijna 30 atmosferen bedraagt. Om nu de hier boven

gestelde vraag te beantwoorden werd, door in de formule

dlnp Q
Ut ~ Wr'

Q=z a -\- hT te stellen, met behulp van de geïntegreerde betrekking

uit de waarnemingen de dampspanning berekend, die de vloeibare

witte fosfor bij de tripelpuntstemperatuur van den rooden fosfor

(610^ zou bezitten. Hadden wij met één en dezelfde damspannings-

lijn te doen, dan zou voor dien druk ongeveer 30 atm, gevonden

moeten worden

Vertoont het pseudostelsel daarentegen het type ac?A(?r-a«Mrac7<mö?2,

en bezit de dampspanningslijn van den vloeibaren witten fosfor een

kritisch punt beneneden 610°, dan zal het verlengde van die lijn

boven deze kritische temperatuur natuurlijk geen physische beteekenis

hebben, maar wijst dit verlengde bij 610° op een druk hooger dan

30 atmosferen, dan zal daardoor toch de bovengestelde vraag beant-

woord zijn. Het resultaat der extrapolatie was nu dit, dat bij 610°

de druk ongeveer 350 atmosferen zou bedragen. Deze uitkomst is

zóó overtuigend, dat hiermede de onjuistheid der vroegere opvatting

met volkomen zekerheid is aangetoond, zoodat het thans rec-ds als

vaststaand kan worden beschouwd, dat de opvatting omtrent het

type \an het pseudostelsel juist is geweest^).

Wij laten hier volgen de schematische P7^-ti2:uur van den fosfor,

terwijl in een latere publicatie het verband tusschen het unaire en

het pseudobinaire stelsel zal worden aangetoond.

Wanneer de berekende kritische temperatuur 422°, voor \'loeibaren

witten fosfor juist is, volgt uit de dampspanningslijn voor den kritischen

druk circa 18 atmosferen. Het kritisch punt is in de teekening aan-

gegeven door Al . De dampspanningslijn van gesmolten rooden fosfor

vertoont een bijzonderheid, die tot heden nog nooit is aangetroffen

nl. twee kritische punten k.^ en ^-3 waarvan het eerste metastabiel is.

Xatuurlijk is het mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat in het pseudostelsel

tusschen p en f/, dus in het metastabieie gebied, ontmenging optreedt.

Het punt l:„ zou dan zelfs bij lagere temperatuur en druk kunnen liggen

') Ook het stelsel Gyaau is onderzocht en sluit zich volkomen bij dat van den

fosfv^r aan. Op dezelfde ^vijze als bij den fosfor is ook daar door middel van stol-

proeven aangetoond kunnen worden, dat men met verschillende molecuulsoorten

te doen heeft, die in vast en vloeibaar Cyaan met elkaar in evenwicht kunnen zijn.

2) Kon. Akad. v. Wet. 25 Nov. 1911, 529.

50

Verslagen der Aideelmg Natuurk. Dl. XXI. A». 1912/13.
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dan het punt l\. Wellicht geeft het voortgezet onderzoek ook hierom-

trent een aanwijzing.

Ten slollc zij er nog op gewezen, dat wanneer wij nitgaan \an

de vergelijking van van der Waals.

eji sclirij\en

%f=/(^-.

log p = 7^ -t C

\oor ƒ de waarde 3,94 \vordt gevonden.

Deze betrekking geeft de waargenomen dampspanningslijii iiiet zoo

goed weer als de vorige; de reden hiervoor kan zijn dat / niet

konstant is, zooals tron wens reeds bij verschillende stoffen is gevonden.

Anorg. Chem. Laboratorium der Universiteit.

Amsterdam, 29 November 1912.
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Scheikunde. — De Fleer Einthovkn biedt eeno inededceliiig ann

van de heeren L. van Itallik en .). .1. van Eck : „Ocer het

voorkomen van netaJen in de lever''. .

(Mede aangeboden dooi- den Heer A. P. N. Franchimont.)

Bij liet onderzoek van lijlvdeelen op de aanweziglieid van metaal-

vergiften vonden wij in de vloeistof, vei-kregen na destructie van

170 gram lever, nier en hart, naast sporen arsenicum en koper,

zooveel zink als overeenkomt met 80 milligi-am zinkoxyde per Kilo-

gram lijkdeelen. Daar er geen reden was om Ie vermoeden, dat hier

vergiftiging met een zinkzout in het spel was, werd in de literatuur

nagegaan of er iets omtrent het voorkomen van zink in het mensche-

lijk lichaam bekend was. Dit onderzoek leverde een bevestigende

uitkomst op Door Lechartier en Bkliamy ) en door Raoult en

Breton ^) zijn mededeelingen gedaan, waaruit blijkt dat de mensche-

lijke lever per Kilogram van 10—76 milligr. zink kan bevatten. De
hoeveelheid zou afhankelijk kunnen zijn van den leeftijd, den ge-

zondheidstoestand en den aard van het voedsel der personen, waar-

van de lever afkomstig is.

Aangezien de gevolgde methode van onderzoek ons niet iji allen

deele juist voorkwam, het aantal onderzochte levers betrekkelijk ge-

)-ing was en de uitkomst niet zonder meei* ook Aoor ons land als

juist kon worden aangenomen, hebben wij een aantal menschelijke

levers van Nederlandsehen oorsprong onderzocht. Het onderzoek heb-

ben wij ook uitgestrekt tot het Noorkomen van arsenicum en koper.

Wat het voorkomen van arsenicum betreft staan de uitkomsten

van Bloemendal ') tegenover die van Fransche onderzoekers. Nemen
de laatsten het bestaan van ,,normaal" arsenicum aan, volgens

Bloemendal is de lever normaliter vrij van arsenicum.

Omtrent de verspreiding van koper in het dierlijk en plantaardig

organisme heeft Lehmann *) onderzoekingen gedaan. Er bestond reden

te vermoeden, dat de door hem gevolgde methode van verkoling te

lage uitkomsten had gegeven, terwijl ook hier cijfers van Neder

landschen oorsprong ontbreken.

Voor de destructie der organische stof werd, met enkele wijzigingen,

door ons gebruik gemaakt van de door Kerbosch in het Pharmaceu-

tisch Laboratorium te Leiden uitgewerkte methode. Deze heeft het

') Gompt. rend. de l'Ac. der Sc. 84, 1877, p. 687—690.

2) Idem. 85, 1877, p. 40—42.

3) Arsenicum in het dierlijk organisme. Dissertatie Leiden 1908.

*) Arch. f. Hygiëne 24, 1895.

50*
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groote voordeel, dat de organische stof volledig wordt gedeslrneerd

en dat daarvoor nitsluitend zwavelzuur en salpeterzuur worden ge-

bezigd, reagentia die volkomen arseenvrij kunnen worden verkregen.

Daartoe wordt door het zwavelzuur, dat op 250°—270° wordt

MENSCHELIJKE LEVERS.

Leeftijd
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verhit gedurende eenige uren een stroom chloorwaterstofgas geleid,

terwijl het salpeterzuur door distiUatie vrij van arsenirum ican wor-

den verkrogcn. Bij een controle-onderzoelx, waarvoor 25 e. AI.' zwa-

velzuur en 250 i'.M\ salpeterzuur werden gebezigd en waarbij na

distiUatie 5.6 c.M\ vloeistof achterbleven, kon in een gewijzigd

Alarsh-toestel geen arseenspieueltje worden verkregen. Uit vroegere

onderzoekingen was al gebleken ^), dat als gi-ens van gevoeligheid

V'ioooo milligram arsenicum kan wonleu aangenomen.

Voor de wijze van uitvoeiing der quantitatieve bepalingen ver-

wijzen wij naar de elders te publiceereu meer uitvoerige mededeeling.

De uilkomsten onzer onderzoekingen zijn in de tabel opgenomen,

\ei'meerderd met de gegevens, die ons omtrent de herkomst der levers

verstrekt werden.

Bij het onderzoek van de lever van een nuchter kalf werden per

kilogr. lever 31 milligr. Cu en 81.1 milligr. Zn gevonden.

Uit de verkregen uitkomsten kunnen de volgende conclusiëu wor-

den getrokken :

1. Arsenicum is geen normaal bestanddeel van de meuschelijke lever.

2. Koper en zink schijnen regelmatig in de meuschelijke lever

voor te komen.

3. Zij worden reeds gedurende het foetale le\en in de lever afge-

zet eu, wat koper betreft, zelfs in grootere hoeveelheid dan in de

volgende periode.

4. Overigens schijnt geen verband te bestaan tusschen het gehalte

der lever aan Cu en Zn eu den leeftijd, het geslacht, het beroep en

de woonplaats.

5. De door Lehmann gegeven cijfers voor het kopergehalte zijn

betrekkelijk laag. Het door hem vermelde maximumcijfer van 5

milligr. per kilogr. lever wordt hier te lande in den regel overschreden.

Pkarmaceutisck Laboratorium der Rijks- Universiteit te Leiden.

Plantkunde. — De Heer Moll biedt eene mededeeling aan van den

Heer C. van Wisselingh : „Over de Kerndeeling bij Eunotia

major RabenJi.

(Mede aangeboden door den Heer F. A. F. G. ^^'E.^T).

De uitvoerige onderzoekingen van Lauterborn -j over Diatomeeën

hebben in 1896 in onze kennis van de kerndeeling dier organismen

plotseling een gelieelen omkeer gebracht. Genoemde onderzoeker be-

studeerde dit proces bij Surirella calcarata, Nitzschia sigmoidea,

J) O.a Bloemendal 1. c.

-) R. Lauterborn, Untersuchungen über Bau, Kernteilong und Bewegung der

Diatomeen, 1896.
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Pleurosigraa attenuatiim, Pinnularia obloiiga en Pinnularia viridis.

Hij kwam daarbij tot het resultaat, dat de kernen zich iramer langs

karvokinetischen weg deelen. De karyokinese is er niet minder gecom-

pliceerd dan bij hoogere planten. Ze \ertoont een belangrijke afwij-

king. 0\'eral zag Lauterborn namelijk tijdens de karyokinese een

lichaam optreden, dat daarbij een belangrijke rol speelt, nl. de centrale

spil (Zentralspindel), een lichaam, dat bij hoogere planten niet voor-

komt, doch speciaal bij Diatomeeën gevonden wordt. Gedurende de

karyokinese verdwijnt de Jiucleolus en de kernmembraan. Het kern-

skelet vormt een kluwen en door segmentatie ontstaan daaruit de chro-

mosomen. Deze zijn lang en goed gevormd. Bij Kitzschia komen er

16 voor en bij Surirella meer. De chromosomen vormen in het

midden om de centrale spil een ring. Uit dezen ring ontstaan door

deeling twee ringen, die zich langs de centrale spil van elkaar ver-

wijderen. Elk dezer ringen bestaat uit de gehalveerde chromosomen.

Uit de ringen ontwikkelen zich de dochterkernen.

Kort ha Lauterborn heeft Kt-ebahn ^) over de kerndeeling van

Rhopalodia gibba (Ehrenb.) 0. Muller een mededeeling gedaan. Hij

beschrijft het dyasterstadium en maakt daarbij melding van de centrale

spil en van de chromosomen, die ten getale van 5 of 6 in een krans

geplaatst zijn en den vorm van korrels hebben.

Eenige jaren later heeft Karsten "j in bijzonderheden de kerndeeling

bij Surirella saxonica beschreven. In het algemeen komen zijn resultaten

met die van Lauterborn overeen ; in een opzicht wijken ze echter

zeer af. De chromosomen vond Karsten namelijk geheel anders als

Lauterborn bij Surirella calcarata en andere Diatomeeën, namelijk

kort en onregelmatig van vorm.

In October 1903 vond ik in een sloot bij Steenwijk een Eunotia.

Bij nader onderzoek en na raadpleging van de beschrijvingen en

afbeeldingen der verschillende species ''), nam ik aan, dat de gevonden

soort Eunotia major Rabenh. was. In het gezonde, doch niet over-

vloedige materiaal zag ik talrijke kerndeelingsstadiën. Daar de kern-

deeling van Eunotia nog niet beschreven was geworden, besloot ik

van de gelegenheid om ze te bestudeeren gebruik te maken.

Het onderzoek vond eerst bij het levende object plaats en daarna

bij materiaal, dat door Flemming's mengsel gelixeerd was. Om de

1) H. Klebah.n, Beitiago zar Keuntnis der AuxosporeubilJung, I. Rhopalodia gibba

(Ehrenb.) O. Muller, Piingsheim's Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 29, 1896, p. 595.

-) G. Karsten, Die Auxosporenbildung der Gattungen Gocconeïs, Surirella und

Gymatopleura, Flora, 1900, Bd. 87. p. "253.

3) L. DippEL, Diatomeen der Rhein-Mainebene, 1905, p. 125.

Van Heurck, Traite des Diatoraées, p. 298.
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kerndeelingsfigiiren beter te kunnen bestudeeren, behandehk' ik liet

gefixeerde nifileriaal met ehi'Oomz,nüropiossing van 20 pCt. Verschil-

lende inlioudsbestanddeelen lossen achtereenvolgens. daarin op en ion

slotte blijft, nl. wanneer de cellen geen vette olie bexatten, alleen

het kernskelet, of hetgeen daaruit is \oortgekomen, in het kiezel-

skelet van den cel wand achter. De prae[)araten kan men gemakkelijk

met walcr uitwasschen en kleuren, b.v. met Brillantblau extra grünlich.

Het kernskelet, de kernplaat of de kernplaathelflen, die alle tijdens

de chroonizuurinwerking onnallen, worden dan fraai blauw gekleurd,

terwijl het kiezelskelet niet gekleurd wordt. Over de gevolgde methode

zal ik niet uitwijden. De voordeelen, die ze oplevert en waarop bij

de toepassing vooral moet worden gelei, heb ik reeds vroeger ver-

meld ^).

Evenals andere Diatomeeën heeft Eunotia major één kern. De kern

ligt in het midden en is door cytoplasma omgeven, dat in verschil-

lende richting strengen uitzendt. Ze vertoont van de gordelzijde gezien

een ovale en van ter zijde gezien een ronde gedaante. Ze is van een

membi-aan voorzien en vertoont dientengevolge een scher])e begrenzing.

Het kernskelet bestaat uit korrels, die door plasmadraden met elkaar

verbonden zijn. In het midden van de kern bevindt zicdi de nucleoliis.

Deze lost in chroomzuur spoediger op dan het kernskelet. Bijzondeie

draadvormige organen, zooals bij Spirogyra in den nucleolus voor-

komen, heb ik bij Eunotia met behulp van chroomzL'ur er niet in

kunnen onderscheiden en er ook niet uit kunnen afzondej-en. De
nucleolus komt met dien \an hoogere planten overeen.

De cellen, waarin spoedig karyokinese optreedt zijn breeder dan

andere en bezitten vier groote lapvormige chromatophoren. Wanneer

men de cellen van de gordelzijde beziet, ziet men de kern te midden

der \ier chromatophoren, w^aarvan er twee in de epitheca en twee

in de hypotheca liggen. Wanneer een cel zich gedeeld heeft, liggen

in elke dochtercel twee chromatophoren. Deze veranderen van xorni

en stan 1. Ze worden dubbel zoo lang en plaatsen zich in epitheca

en hypotheca tegenover elkaar. Ze verkrijgen dan in het midden een

insnoering en eindelijk heeft elke chromatophoor zich ia tweeën ver-

deeld. Dit proces, de deeling der beide chromatophoren, gaat dus

aan de kern- en celdeeling vooraf.

De eerste verschijnselen der karyokinese vertoonen overeenkomst

1) Ueber den Nukleolus von Spirogyra. (Bot. Zeilung. Jalirg. 50. lb9S. Abt. l.

p. 199). — Ueber das Kerngerüst. (Bot. Zeitung. Jahrg. 57. 1899. Abt. I p. 155).

—

Ueber die Karyokinese bei Oedogouium. (Beih. z. Bot. Gentralbl. Bd. XXllI. 1908.

Abt. 1. p. 138 ff.). — Ueber die Kernstructur und Kernteilung bei Closteriuiu.

(Beih. z. Bot. Geulalbl. Bd. XXVII. 1912. Abt. I. p. 414).
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met hetgeen men bij andere planten waarneemt. Het kernskelet ver-

krijgt meer en meer een grofkorrelig aanzien. Op een aantal plaat-

sen pakt het samen en vormt het klompjes, die zich tot grootere

massa's vereenigen, die min of meer op korte draden gelijken. Het

aantal van deze dikkere deelen in liet kernskelet heb ik niet kunnen

t)epalen. Ze blijven steeds door tijne verbindingen met elkaar ver-

bonden. De dikkere deelen zijn met chromosomen gelijk te stellen.

Goed gevormde chromosomen, zooals elders in het plantenrijk voor-

komen, komen bij Eunotia niet voor. De kern wand wordt opgelost

en dientengevolge verdwijnt de scherpe begrenzing \an de kern
;

ook verdwijnt langzamerhand de nucleolns.

Tot zoover lexert de karyokinese L>ij Eunotia niets bijzonders op,

doch het verdere verloop van het proces is geheel anders als bij

hoogere planten. Midden in de plasmamassa, waarin de kern zich

bevindt, kan men spoedig de centrale spil onderscheiden. Het is een

plasmastreng, waarvan de uiteinden naar de beide sclialen zijn ge-

keerd. In het eerst kon ik de centrale spil in den vorm xan een

kort staafje midden in de plasma massa onderscheiden, maar bij

latere kerndeelingsstadiën, kon ik waarnemen, dat ze zich door de

geheele plasmamassa uitstrekte. Aan de einden kon ik twee knop-

vormige verdikkingen onderscheiden. De oorsprong ^•an de centrale

spil heb ik niet kunnen bestudeeren. De hoeveelheid materiaal, waar-

over ik te beschikken had, was hiervoor niet voldoende.

Om de centrale spil trekt het kernskelet zich samen. Op deze

wijze ontstaat bij Eunotia de ringvormige kernplaat. Deze verdeelt

zich in twee, eveneens ringvormige kernplaathelften. Langs de cen-

trale spil gaan deze van elkaar en ten slotte bevinden ze zich geheel

aan de einden der spil. Hiermede gepaard gaat een verdeeling der

plasmamassa, waarin de kernplaat ligt. Ze verdeelt zich in twee

plasmamassa's, die evenals de geheele plasmamassa in verschillende

richting plasmastrengen in de cel uitzenden en aanvankelijk onder-

ling ook door plasmastrengen verbonden zijn. De geheele figuur ge-

lijkt veel op het djasterstadium bij hoogere planten, doch nimmer

heb ik een kernspoel kunnen onderscheiden. De primaire dwarswand

is intusschen tot ontwikkeling gekomen ; ze breidt zich meer en

meer uit en nadert de kernfiguur; de plasmaverbindingen tusschen de

kernplaathelften en de centrale spil worden in tweeën verdeeld. De
centrale spil verdwijnt weder. De dochterkernen komen nu zeer dicht

bij den dwarswand, daarna verwijderen ze zich wxder van elkaar,

komen in de nabijheid van epitheca en hypotheca en verkrijgen ten

slotte een plaats in het midden der dochtercellen.

Bij de ontwikkeling der ringvormige kernplaathelften tot dochter-
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kernen doen zicli dezelfde verschijnselen voor als hij de vorming dei

kernplaat uit de rustende kern, doch in omgekeerde \olgortlc. De
ringen verdeelen zich in klonijgcs of draadvorinige stukken, die door

fijne plasmadraden met elkaar verbonden blijven; de verdeeling gaat

zoover, totdat het kernskelet weder met dat van de rustende kern

overeenkomt. De kernen \crkrijgen weder een memi)raan en een

nucleolus. Bij volwassen kernen trof ik immer één nucleolus aan en

bij nog niet volwassen dikwijls twee. Waarschijnlijk vloeien ook bij

Eunotia de nucleolen, die in de dochterkernen ontstaan, langzamer-

hand tot één nucleolus samen.

De primaire wand, waarvan hierboven sprake was, is een in \'er-

dund chroomzuur gemakkelijk oplosbare lamel. De kiezelzuurhoudende

schalen vormen zich later. Een centrosoom heb ik bij Eunotia niet

gevonden.

Uesultaten.

Bij Eunotia major Rabenh. deelt de kern zich langs karyokinetischen

weg, evenals bij andere Diatomeeën, alwaar het door Lauterborn en

Karsten is vastgesteld. Bij Eunotia major treedt ook een centrale

spil (Zentralspindel) op, een lichaam, dat bij de karjokinese een

belangrijke rol speelt, zooals bovengenoemde onderzoekers ook bij

andere Diatomeeën hebben aangetoond. Goed ontwikkelde chromo-

somen komen bij Eunotia major niet voor. Het kernskelet vormt

korte lichaampjes van onbepaalden vorm, die zich om de centrale

spil samenpakken en de ringvormige kernplaat vormen, die zich in

twee ringvormige kernplaathelften verdeelt, die zich langs de centrale

spil van elkaar verwijderen en zich tot dochterkernen ontwikkelen.

Wat de chromosomen betreft, merk ik op, dat mijn resultaten

overeenkomen met die van Klebahn en Karsten, doch niet met die

\'an Lauterborn, Lauterborn vond bij Surirella calcarata en andei-e

Diatomeeën, zoowel in de moederkern als in de doehterkernen, lange

goed ontwikkelde chromosomen, waarvan ket aantal kon worden

vastgesteld (16 of meer).

Klebahn heeft bij Rhopalodia gibba en Karsten bij Surirella saxo-

nica zoodanige chromosomen niet kunnen waarnemen, doch evenals

ik bij Eunotia major slechts eenige korte, dikke lichaampjes, waar-

van de vorm verschillend en niet nauwkeurig te omschrijven en het

aantal niet te bepalen is. In aanmerking moet genomen worden, dat

de verschillende resultaten bij verschillende species verkregen zijn.
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Plantkunde. — De Heer Went biedt eene mededeeling aan van

den Heer Jon. H. van Blrkom: „Het verband iusachen den

bladstand en de verdeeUng van de groeisnelheid over den stengel."

(Mede aangeboden door den Heer J. W. Moll).

Verschillende waarnemers hebben zich beziggehouden met het

onderzoek van den lengtegroei van stengels. Zij hebben daarbij meestal

gelet op de totale lengtevermeerdering van den stengel en s'cchts een

enkele nam de verdeeling van de groeisnelheid waar in één of enkele

slengelleden. Volledige onderzoekingen op zeer verschillende planten

betrekking hebbende omtrent de verdeeling van de groeisnelheid over

de geheele groeistreek zijn tot nog toe niet verschenen.

Wel komen in de literatuur twee belangrijke nitspraken voor, die

op voorloopige waarnemingen steunen. Het eerste heeft Sachs ') de

meening uitgesproken, dat de groei van stengels met duidelijke knoopen

verschilt van dien met onduidelijke knoopen. Is de stengel scherp

geleed, dan vertoont elk stengellid volgens Sachs zijn eigen kromme

van de groeisnelheid. Deze neemt van den voet van het stengellid

af naar boven toe, bereikt een maximum en neemt naar den bovensten

knoop w^eer af. Bezit de stengel onduidelijke knoopen, dan geeft de

geheele groeistreek één enkele dergelijke kromme \an de groeisnelheid.

RoTHERT ^) heeft dit nog nader omschreven. Hij spreekt van geïn-

dividualiseerde stengelleden, indien elk stengellid als een afzonderlijk

individu groeit en de groote groeiperiode doorloopt, terwijl in de

andere gevallen de geheele stengel deze groeiperiode als één stengellid

doorloopt.

Niettegenstaande beide genoemde schrijvers twee groeiwijzen duidelijk

onderscheiden hebben, heeft de groei van den geheelen stengel in één

groeiperiode het meest de algemeene aandacht getrokken, zoodat men
dezen in de meeste leerboeken ook op den voorgrond ziet geplaatst.

Dit is aanleiding geweest, dat ik in J907 in den Hortus Botanicus

te Utrecht aan verschillende planten metingen heb verricht.

Omtrent dit onderzoek, waarvan de resultaten binnenkort in mijn

Academisch Proefschrift uitvoerig zullen worden meegedeeld, wensch

ik hier een korte voorloopige mededeeling te doen.

Met behulp van een voor dit doel vervaardigd stempeltje of met

een penseel en O. I. inkt weerden door mij raerkstrepen op de stengels

aangebracht. Hierdoor werden deze in zonen verdeeld.

') Sachs Jul. 1873. Uebar VVachsthum imd Geolropismus aufrecliter Stengel. Flora

56 Jahrgang. Regensburg

~) RoTHERT W. 1896. üeber Heliotropismus. Cohn's Beitrage zur Biologie der

Pflanzen Bd VU.
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Telkens na verloop van een zooveel mogelijk gelijk tijdsverloop

werd de lengte dier zonen tot op 74 "'^^- nanwkeurig genieten. Uit

de lengtetoename berekende ik de gemiddelde grocisnelheid por niM.

gedurende elk tijdsverloop afzonderlijk.

Een gioole moeilijkheid bij de meting wa^i de be|)aling \an de

juiste grens der zonen, daar het stukje van den stengel, waarop de

streep aangebracht werd, ook meegroeide. Ik trachtte dus zooveel

mogelijk het midden van de streep te bepalen. Bij mijn latere waar-

nemingen wist ik de fout, die hierdoor ontstond, te vermijden, door

de zonen om de andere door een overlangsche streep aan te geven.

Ik nam de niteinden der streep als zonegrens aan. Sterke groei

maakte ook deze grens diffuus en moeilijk vast te stellen.

Om een indruk te krijgen \an de door mij gemaakte waarnemings-

fouten mat ik vaak bij mijn waarnemingen ook de zonen, die reeds

bleken uitgegroeid te zijn.

Aldus kreeg ik waarnemingsgetallen van de lengte van een zelfde

zone op verschillende tijdstippen genieten.

Het grootste aantal dezer getallen was gelijk, slechts enkele weken
hiervan af. Een berekening toonde mij, dat de middelbare fout kleiner

was dan de verwachte graad van nauwkeurigheid.

Bij Asparagus o/ycinaUs hi'H'S., Ginkgo hiloba hi^Ts., Hedera colchica

HocH en Lliiuin usitatUsimuin Linn. vormde de geheele groeistreek

één kromme van de groeisnelheid, dus van beneden af een regel-

matig toenemenden en daarboven een afnemenden groei.

Acer dasycarpum Ehrh., Acer platano'kles Linn., Deutzia scabra

Thbg., Lonicera tatarica Linn., Syringa vulgaris Linn, en Vlbiirnum

Veitcid C. H. Wright vertoonden een

dergelijke kromme van de groeisnelheid

met dit verschil, dat de zonen, waarin

de knoopen gelegen waren, een min-

deren groei bezaten dan de daarnaast

gelegen zonen.

In fig. 1 kan men de kromme van

de groeisnelheid zien voor Deutzia

Scabra Thbg. van 13 tot 17 Juli ^).

^) Op de abscisseii-as zijn telkens op gelijken afstand van elkaar de zonen afgezet.

De dunne lijnen geven de deelstrepen tusschen de zonen aan, de dikke lijnen zijn

de knoopen.

Als ordinaten heb ik de gemiddelde grceisnelheden van elke zone gedurende een

bepaald tijdsverloop afgezet.

De groeisnelheid van de onderste zone van den stengel is in de kromme links

aangegeven en die der bovenste zone rechls.

Fig. 1 . Deutzia Scabra Thbg.

J3—17 Juli.
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Bij Clematis alpina Miller, Ckmatis recta Linn., Eucalyptus

GlohuJus Labill., Dahlia variahilis Dess, Pohjgonum cuspidatum

SiEB et Zacce, Poli/gonwn SachaUnense F. Schmidt en Samhucus nhjer

LiNN'. hadden bovendien dè onder den knoop liggende zonen duidelijk

een minderen groei dan de overige (zie fig. 2).

Fig. 2. PoJygonum Sachalinense F. Schmidt 9—11 Mei.

Het onderste gedeelte van elk stengellid groeide bij beide groepen

planten in liet begin liet sterkst, terwijl de groeisnellieid naar het

boveneinde afnam om in de knoopzone zeer klein of zelfs nul (Poly-

gonumj te worden.

De maximale groeisnellieid verplaatste zich daarna apicaahvaarts

en verminderde in grootte.

De zonen, waarin gedurende den langsten tijd het groeisnelheids-

maximvini had gelegen, gedurende welken tijd dit maximum in het

stengellid tevens de grootste waarde bereikte, namen veel sterker in

lengte toe, dan de bovenste zonen, waarin het maximum gedurende

korteren tijd lag, terwijl het bo\ endien zeer in grootte verminderd was.

Het verschil tusschen de eerste groep (Acer, enz.) en de tweede

groep (Clematis, enz.) is gelegen in het tijdstip en de snelheid \<xn

verplaatsing van het groeisnelheidsmaximura in elk stengellid.

Bij de eerste groep begint de verplaatsing van het maximum in

een zeer jong stadium van ontwikkeling en bevindt liet zich vrij

spoedig onder den knoop.

Daarentegen geschiedt deze verplaatsing bij de planten van de

tweede groep langzaam, zoodat gedurende eenigen tijd, vaak zelfs

geruimen tijd de bovenste zonen van elk lid minder groei vertoonen

dan de lager gelegen zonen in dat stengellid.

Daar het verschil alleen gelegen is in het tijdstip, waarop en de

snelheid, waarmee het maximum zich apicaahvaarts \erplaatst, zijn

beide groepen niet schei-p van elkaar gescheiden en kan men bij

planten \an de ééne groep soms een kromme van de groeisnellieid

aantreffen overeenkomende met die van de andere groep.

"Welke factoren eventueel invloed uitoefenen op de verplaatsing
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van Iiot iiiaxiiimin van de groeisnellieid liel) ik nit mijn waaniciningen

nog niet knnnen bepalen.

Indien liet inaximnm vlak onder <Ien

knoop kwam Ie liggen en aldns in de

knoopzone mee gemeten werd, vertoonde

deze zone den maximalen groei. De op-

klimming in groeisnellieid van de zone

van het onderste stengellid zette zich nu

voort bij de or.derste zone van het tweede

stengellid tot in het groeisnelheidsmaxi-

mum van dit lid. In dit geval trof ik in

J beide stengelleden één stijging van de

groeisnelheid aan zonder daling in of nabij

Fig. 3. Sambucus niger Lt.NN.de knoopzone (zie fig. 3).

11—16 Mei.

Humulus LupuJm Linn. \ertoonde twee verschillinde krommen
van de groeisnelheid n.1. sommige met regelmatig verloop (één maxi-

mum voor de geheele groeistreek) en eenige met daling in het boven-

einde van eenige stengelleden. We kunnen deze niteenloopende

resultaten met elkaar in overeenstemming brengen door in het bij-

zonder te letten op de verplaatsing \an het maximum.

Een snelle verplaatsing hiervan tot in de knoopzone niet alleen in

het onderste groeiende stengellid maar ook in het tweede stengellid

was oorzaak, dat in deze stengelleden de kromme van de groeisnel-

heid een regelmatig stijgende lijn was. In de daarboven liggende

stengelleden lag het maximum onder de knoopzone.

Indien een voldoend aantal groeiende leden aan één stengel was

afgestempeld, ^verd dit dan ook door mij waargenomen.

Ik meen opgemerkt te l»ebben, dat de verschuiving ^an het maxi-

mum der groeisnelheid in een stengellid van Humulus ongeveer ter

zelfder tijd plaats had, waarop het maximum van de geheele groei-

streek zich in dat stengellid bevond.

Ik beschouwde den groei als intercalair, indien boven of onder

in een stengellid een korte zone was, die langen tijd haar groei

behield, terwijl het midden van het stengellid reeds volwassen was.

Intercalairen groei heb ik waargenomen bij Commelina nudijiora

Linn., Eqiiisetwn limo.mm Linn, en Trodescaniia repens Vand.

Bij Commelina zag ik hieraan voorafgaan een groei over het

geheele stengellid met de grootste groeisnelheid onderin. De maximale

snelheid verplaatste zich echter niet naar het boveneinde maar bleef

onderin het stengellid liggen, terwijl bovenin de groei spoedig afnam

en geheel ophield.
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Om (\en groei vaii stengels met geïndividualiseerde stengelleden

goed waar te nemen, moeten de uitwendige omstandigheden gunstig

zijn. Het bleek mij, dat gedurende de dagen, waarop de temperatuur

zeer laag was (gemiddeld 10° C.) de kromme van de groeisnelheid

vrijwel een horizontale lijn was met nagenoeg geen verheffmgen,

ook bij die planten, waar bij hoogere temperatuur de kromme zich

vertoonde als een sterk golvende lijn.

Alle planten, waarbij ik een mindere groeisnelheid in of ook onder

de knoopzone heb aangetroffen (waartoe ook de planten met inter-

calairen groei behoorenj bezitten volkomen knoopen, d. w. z. uitwendig

vertoont zich een verdikking rondom den stengel op de hoogte, waar

zich een blad bevindt. Dit kan het geval zijn bij verspreiden blad-

stand, maar het komt steeds voor bij planten met tegenoverstaande

bladeren.

Daarentegen vertoonen planten, w^aarbij onduidelijke knoopen

(„onvolkomen knoopen") aanwezig zijn, in de groeistreek één kromme
van de groeisnelheid, zonder dat de knoopzonen zich hierin door

minderen groei onderscheiden. Uit de waarnemingen blijkt dus, dat

er verband bestaat tusschen de verdeeling van den groei over den

stengel en den bladstand.

Omtrent den bouw van den stengel treden drie meeningen vooral

op den voorgrond.

Xaast de opvatting, dat de bladeren als zelfstandige organen uit

den stengel te voorschijn treden (Strobilus theorie) staat de ph_yton-

theorie, die zich voorstelt, dat de stengel bestaat uit basaalstukken

der bladeren (Goethe, Gaudichaud). Celakovsky ^) legde deze opvatting

neer in zijn kauloomtheorie.

Een derde opvatting beschouwt het inwendige van den stengel als

een as, waaromheen een laag zich be\'indt van bladachtigen oorsprong.

HoFMEiSTER Stelde zich deze ontwikkeling ontogenetisch voor, terwijl

PoTONiÉ -) meent, dat ze phylogenetisch heeft plaats gehad. Het merg

is volgens Potonié het oerkauloom, waaromheen zich xyleem en

phloeem oorspronkelijk uit bladvoeten hebben ontwikkeld.

Zoowel volgens de opvatting van Celakovsky als volgens die van

HoFMEisTER en PoTONiÉ bestaat de oppervlakte van den stengel uit

deelen, die tot de daar boven liggende bladeren behooren. Door

Delpino ^) werden deze deelen bladvoeten (phyllopodiën) genoemd.

1) Celakovsky 1901, Die Gliederung der Kaulome. Bot. Zeitung 59er Jahrgang.

2) PoTOMÉ, H. Grundlinien der Pflauzen. Morphologie im Lichte der Palaeoutologie

Jena 1912.

3) Delpino. Atti della Universita di Genova. Vol IV, Parte II, 1883.
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Hij de planten met onvolkomen knoopeii bevindt zich links en

i'eclits van de aaidiochtingsplaats van een blad een streek, die tot

een hooger liggend blad behoort, dns twee vei-soliillende i)liyllopodiën.

Wanneer we nu aannemen, dat bij de jtlanten njel verspreiden blad-

stand (onvolkomen knoopen), de phyllopodiën denzelfden groei bezitten,

die gebleken is aanwezig te zijn in de leden van de stengels met

volkomen knoopen, dan zullen deelen met verschillende groeisnelheid

naast elkaar gelegen zijn.

De vraag dringt zich nii op, hoe in dat geval de verdeeling van

de groeisnelheid over de geheele groeistreek zal zijn, wanneer volgens

deze onderstelling elk stuk van den stengel den gemiddelden groei

bezit van de groeisnelheden der deelen, waar het uit opgebouwd is.

Om dit na te gaan heb ik een berekening gemaakt, waarbij de

gevonden groeisnelheid van een stengel van Polygonum als uitgangs-

punt werd gekozen, omdat de stengelleden van deze plant hun

individualiteit zeer sterk vertoonden.

Ik heb mij voorgesteld, dat elk blad slechts een vijfde deel van

den stengelomtrek besloeg en de bladeren langs den stengel verschoven

werden tot den bladstand -j.^.

Uit de gemiddelden van de groeisnelheden der aldus op één hoogte

gelegen vijf zonen, verkreeg ik een regelmatig klimmende kromme
met een korten dalenden tak.

Haar verloop kwam overeen met de kromme der planten met

verspreiden bladstand.

Hoewel ik hierin geen bewijs zie \'00r de opvatting als zou de

stengel bestaan uit basaalstukken der bladeren of wel er mee bekleed

zijn, toch bleek in ieder geval, dat de gevonden groeiw^ijzen er niet

mee in strijd zijn.

Wanneer men deze voorstelling aanneemt, komt er bovendien

overeenstemming tusschen den groei van planten met volkomen

knoopen en van die met onvolkomen knoopen.

Ten slotte wijs ik er op, dat ik bij één plant, nl. Ginkgo hiloba

LiNN. een verschil heb waargenomen in den groei tusschen drie

stengels, die zich in het licht bevonden en drie stengels, die in den

schaduw groeiden.

Het aantal mijner waarnemingen is te gering om met zekerheid

een beslissing te kunnen nemen. Toch meen ik opgemerkt te hebben,

dat de grootere lengte\'ermeerdering der schaduwstengels slechts

voor een gering deel toegeschre\en moet woiden aan een grootere

groeisnelheid, maar voornamelijk Neroorzaakt wordt door een langere

groeistreek, d. w. z. elke zone groeit gedurende een langer tijds\erloop.
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Biochemie. De Heer Beuerinck biedt eene mededeeling aan van

den Heer H. J. Waterman : „De kringloop der stihstof hïj

Aspergillus niger."

(Mede aangeboden door den Heer Moll).

In eene vorige mededeeling ^) lieb ik den liringloop der koolstof

bij de stofwisseling van Aspergilhis niger besclu'e\'en.

De veranderingen, die het plastisch aequivalent of assimilatie-

quotiënt van de koolstof en het ademings- of koolzuur-aeqnivalent

met den tijd ondergingen, ga\'en een duidelijk beeld van het verloop

der stofwisseling. Steeds werd in 't begin een groot plastisch aequi-

valent gevonden, dat echter vrij snel daalde, terwijl het koolzuur-

aequivalent in den loop der ontwikkeling eene aanzienlijke stijging

onderging.

Het verloop der lijnen, die de grootte dezer beide aequivalenten

aangeven, kon niet, zelfs niet ten deele, door eene adsorptie van

voedingsstof worden \erklaard.

Het bestaan eener adsorptie, d.w.z. eene langs theoretischen weg
door W. GiBBs en J. J. Thomson voorspelde, door moleculaire aan-

trekking veroorzaakte concentratieverandering van de componenten

aan de oppervlakte eener uit die componenten saamgestelde vloeistof,

gas, enz. is in vele gevallen door het experiment bevestigd. Het

was voor dergelijke proe\en gewenscht, kunstmatig, b.v. door de

vorming van schuim, het oppervlak te vergrooten, ten einde het ver-

schijnsel voor de altijd nog betrekkelijk ruw^e waarnemingsmethoden

toegankelijk te maken.

Bij de dierlijke en plantaardige cellen heeft men, ten opzichte van

den inhoud, met een groot oppervlak Ie maken. Het was dus mogelijk

dat bij de voedselopname uit de omgevende middenstof het adsorptie-

verschijnsel experimenteel zou /ijn \vaar te nemen.

Door bovengenoemd onderzoek is nochthans gebleken, dat dit niet

het geval is, hetgeen ook door de volgende proeven bevestigd werd.

Een eenige maanden oude, met gedistilleerd water gewasschen,

levende schimmelkultuur, (drooggewicht ca. 300 milligr.) die bijna ^qqw

tusschenproduct van de stofwisseling meer bevatte, w^erd gedurende

een half uur met 50 cM' van eene 27o oplossing van glukose in

leidingw^ater, waarin nog 0.15 % ammoniumnitraat, 0.15 "/^ KH,PO^
en 0.06 "/o magnesiumsulfaat waren opgelost, geschud. Het schimmel-

1) Folia microbiologica, Hollündische Beitrage zur gesamten Microbiologie

Bd. 1 p. 422.
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nialeriaal, dat bijna geen gliikosc aan de oplossing had ondrokkcn,

werd daarna lierluialdeiijk bij kaniertcniperatnni' met gedistilleerd

water nitgewasschen. Vervolgens werd tien niinnten lang met 25 cM^

gedistilleerd water gekookt en de xerkregcn massa gefiltreerd. /Av

jUtraat reduccerdi' </een ,,Fehlin(j\ bevatte dus (/een (jluko.^e.

Ware de concentratie van de glnkose in 't scliimmelinateriaal even-

eens 2 7o' f'^^J' zou daarin 6 niilligr. giukose aanwezig moeten zijn,

eene hoeveelheid, die met zekerheid door ,,Fehling" is aan te toonen.

Men ziet hieruit, dat er \an eene blijvende adsorptie, in eenigszins

belangrijke male aan de buitenzijde van het protoplasma geen sprake

kan zijn, maar dat het protoplasma xüiW A.-ipergillu.i niger i^n o^JAchie

van de giukose, zich veeleer als een semipermeabele wand gedraagt.

Dezelfde proef werd nog eens herhaald, maar nu met eene 27o
glukoseoplossing, die geen anorganische bestanddeelen bevatte, terwijl

gedurende twee uur werd geschud. Ook nu bleek het sehimmelmate-

riaal geen giukose als zoodanig te bevatten. Een duploproef gaf slechts

sporen giukose.

Hieruit blijkt, dat de adsorptie bij Asyergillus nlger voor de op-

hooping van voedingsstof praktisch van geen belang is.

Ku is het wel van zelf sprekend, dat het eerste stadium der voed-

selopname eene adsorptie is, maar deze \ alt blijkbaar buiten de waar-

neming. Het hooge plastisch aequivalent bij den aanvang wijzende

op eene intensieve vastlegging van koolstofhoudend materiaal, heeft

betrekking op een verder stadium der \erwerking.

De voedingsstof is dan reeds in andere xerbindingen b.v. in glyko-

geen overgegaan.

Wanneej' de waarnemingen uitgemaakt hebben, dat physiologische

processen verloopen volgens eene adsorptiekromme, dan is dit \er-

loop niet in 't algemeen te verklaren door eene adsorptie aan te nemen

bij het eerste gedeelte van het proces, maar kan dit even goed een

gevolg zijn van hetgeen er verder gebeurt.

Een zoodanige adsorptiekromme geeft in 't algemeen geen eenvoudig

proces weer, maar is xeelal eene samenvatting van een geheele

reeks van elkaar opvolgende phjsische en chemische verschijnseleji.

Bij de studie \an de stikstof is een overeenkomstig resultaat \er-

kregen als bij de koolstof.

Het is nl. gebleken, dat ook de voor de voeding gebruikte stikstof-

verbindingen op een of andere nog niet geheel opgeklaarde wijze in

't organisme worden opgehoopt. Vooreerst overtuigde ik mij, dat het

plastisch aequivalent van de stikstof bij het einde der proefneming

slechts aan geringe veranderingen onderhevig is, zooals uit tabel I blijkt.

51

Verslagen der Afdeelmg Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.
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Men vergelijke daartoe de nrs. 1 met 2 en met 3; 4 met 5;

9 met 10, 11 met 12, 13 met 14. lii de tweede plaats is de hoe-

veelheid onafhankelijk van den aard der koolstofbron, mits het gewicht

der schimineldekken, die daaruit ontstaan, gelijk is. Voor de laevnlose

\inden we dezelfde getallen als voor de glukose. Ook heeft eene

temperatnurverlaging (nrs. 9 en 10) geen invloed op het stikstofgelialte

van het uitgewerkte schimmelmateriaal, terwijl ook de toevoeging

\an boorznur dit gehalte niet verandert (nrs. 11 en 12).

TABEL I. Stikstofbinding door Aspergillus niger.

50 cM3. leidingwater 1), waarin opgelost 015 0,0 NH4NO32), 0.15 "o KH2PO4, 0.06 "/o

MgS04 (watervrij), benevens het hieronder opgegeven org. voedsel. Temp. 33° C.

Nr.



Na 4 dagen is deze opeeiihoopiygstoeslaiid nog' vrijwel uMveraiidcrd.

Het stikstofgelal was tot op 5 verminderd. Bijna al de in de kid-

tiiurvloeistot' aanwezige animoniakslilvstof (d. i. ca. VA nigi*.) was
door liet organisme opgenomen, want de \ loeislol" gaf met Nksslkr's

reagens slechts eene onbeduidende reactie. De overige 7 mgr. zijn

door de nitraatstikstof geleverd.

TABEL II. Stikstofkringloop.

50 cM3 leidingwater, waarin opgelost 2 pCt. glukose (wa'ervrij), 0,15 pCt. ammo-
niumnitraat, 0,1 pCt. kaliutnchloride, 0,05 pCt. gekristalliseerd fosforzuur,

0,1 pCt. gekristalliseerd magnesiuinsulfaat, 0,1 pCt. watervrij calciumnitraat.

Temp. 34° C.

Nr.

Aantal Hoeveelheid in

dagen het schimmelma-

na teriaal gebonden

enting stikstof in mgr.

Groei en

sporenvorming ').

Reactie der kultiiurvloeistof

met

Nessler.
Diphenylamin-

zwavelzuur.

1
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daling der in 't organisme vastgelegde hoeveelheid, ^^l 5 dagen

(Nr. 5) was nog slechts 17,5 milligr. X. gebonden. Hiermee ging

parallel eene daling van het stikslofgetal, waarvan men de grootte,

in verband met den tijd, in de grapliische voorstelling (fig. I) vindt

aangeduid.
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Na 5 dagen is het reeds tot 4,4 gedaald, na 7 dagen tot 3, na

9 dagen is het 2,5. Daarna ondergaat het nog slechts onbeduidende

veranderingen.

De kringloop der stikstof komt dus in beide gevallen met dien

van de koolstof overeen, nl. eene belangrijke opeenhooping in het

begin, die met den tijd sterk daalt, om ten slotte bijna onveranderd

te blijven.

Terwijl het koolzuur de vorm is, waarin de koolstof het organisme

kan verlaten, bewijzen de in tabel II beschreven proeven, dat de

stikstof in den vorm van ammoniak kan uittreden. Met de daling-

van het stikstofgetal gaat parallel een terugkeer van ammoniak in

de kultuurvloeistof, zoodat er aanleiding bestaat om, evenals vroeger

bij de koolstof het verloop van het plastisch aequivalent der stikstof

en van het ammoniakaecj'iivalent met den tijd in beschouwing

te nemen.

Met de daling van het plastisch aequivalent der stikstof gaat samen

eene stijging van het ammoniakaequivalent. Deze beschouwing kan

echter bij de stikstof tot verwarring aanleiding geven, omdat daar

ammoniak uitscheidingspi'oduct is en dit eveneens veelal de vorm is,

waarin de stikstof aan het organisme wordt verstrekt. Door het

stikstofgetal in te voeren wordt deze verwarring vermeden.
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In eeiie vorige medededing ^) is aangetoond, dat toevoeging van

mangaan niet den aard, maar wel de snelheid van den kringloop

der koolstof Aeriindert en dat eene vervanging van kalium door

rnbidium "evenmin den aard van dien kringloop wijzigt. Dit heb ik

ook voor de stikstof bevestigd gevonden, zooals uit tabel III blijkt.

Xo. 2, waar mangaan is toegevoegd, heeft een lager stikstofgetal

dan ]ir. I, hetgeen aan de mangaantoevoeging te danken is. Het

stikstofgetal bij nrs. 7, 8 en 9 is lager dan dat van 3, 4, 5 en 6,

waar geen mangaan is toegevoegd. Het stikstofgetal \an nr. 10 is

gelijk aan dat van nrs. 3, 4, 5 ea 6. De toevoeging van 0,001 mgr.

zinksulfaat (Zn SO^. 7 Aq.) verandert dus noch den ki-ingloop der

stikstof, noch dien der koolstof, "j

Dat de vervanging van kalium door rubidinm van weinig invloed

op den kringloop der stikstof is, blijkt bij vergelijking van nr. 11

en 12 met 3, 4, 5 en 6, van 19 met 18, welker stikstofgetallen

ongeveer even groot zijn.

Bij de hierboven beschre\'en proeven was de in de vloeistof voor-

komende stikstof van verschillenden aard, en zoowel in den vorm

van ammoniak, als \an nitraat aanwezig. Daarom herhaalde ik het

ouderzoek en gebruikte chloorammonium als uitsluitende stikstofbron.

Ook werden verschillende concentraties in beschouwing genomen.

De uitkomsten daarvan vindt men in tabel IV.

We kunnen uit de resultaten dezer proeven het besluit tiekken,

dat de aard van den kringloop der stikstof met chloorammoniuin als

uitsluitend voedsel dezelfde is als bij het ammoniumnitraat. Terwijl het

stikstofgetal in 't begin hoog is (6,1) daalt het daarna snel, na 7 dagen

is het reeds op ± 2,5 gekomen, om dan bijna conetant te blijven. Verder

ziet men dat een groote overmaat stikstof den kringloop niet verandert.

Al de stikstof, die bij de verwerking van de tusschenproducten der

stofwisseling vrijkomt, wordt praktisch uitsluitend als ammoniak uit-

gescheiden, zooals blijkt uit de som vau de in "t schimmelmateriaal aan-

wezige stikstof en die welke zich in de oplossing als ammoniakverbinding

bevindt. De stikstofverliezen, die gedeeltelijk ook aan analysefouten

kunnen toegeschreven worden, zijn, zooals men uit de tabel ziet van

weinig belang en berusten ten deele op het verdampen van ammo-

niak. Ammoniak was in de tot dusver onderzochte gevallen een

normaal uitscheidingsproduct bij de stofwisseling van AspejyUlus niger.

Op raad van Prof. Böeseren onderzocht ik, of dit oltijd het geval

is, of ook bij uitsluitende stikstofvoeding met KXOg, ammoniak aan

de oplossing werd teruggegeven.

1) Deze Verslagen, 8 Nov. 19H p. 579.

2) Deze Verslagen, 8 Nov. 1912, p. 589.
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aangeeft van liet stikstofgotal der gitikose met den tijd liceCt niets

met liet adsorpticverscliijnsel te maken. Niettegenstaande een jonge
sehimmelkidtunr soms 2 a 27, maal zoo \-eel stikstof bevat alscene
overeenkomstige oiuie uitgewerkte kultunr, gaf zoo'n jong, goed
nitgewassehen, sehimmeldek l)ij koken met gedistilleerd water, geen
spoor van de bovengenoemde anorganische zouten, die als uitsluitende

stikstofbron aan de kultuurvloeistof waren toegevoegd.

Ook hier wordt dus de overmaat van anoi-ganische stiksiofv erbinding,

die "t organisme tot zich heeft getrokken, zeer snel in een onbekend
stikstofhoudend tusschenproduct omgezet.

Op de hoedanigheid van de verdeeling der voedingsstoffen tusschen

voedingsvloeistof en schimmelmateriaal oefent de adsorptie praktisch

geen invloed uit; wel kan ze aan de totstandkoming der vei'deeling

meewerken.

Dit resultaat, dat, zooals proeven hebben bewezen, ook voor enkele

andere onderzochte organismen geldt, bewijst, dat men veelal in de

literatuur aan de adsorptie eeue grootere waarde Avil toekennen, dan
inderdaad met de werkelijkheid overeeidvomt ^).

Teneinde het gewonnen inzicht in den kringloop \an de stikstof

aan een voorbeeld te toetsen wei-den de \olgeude proe\en verricht

(tabel TI).

De hoeveelheden toegevoegde ammoniakstikstof loopen bij de vijf

reeksen proeven zeer uiteen. In D is juist voldoende aanwezig om
aan de eerste behoefte te \oldoen (20,9 milligr), bij E Avas voor een

overmaat stikstof gezorgd, terwijl C, B en A aan een te kort aan

stikstof leden, in verband met de gebruikte hoeveelheden glukose.

Toch was hij B en C de toegevoegde hoeveelheid groot genoeg om
aan de behoeften van een uitgewerkt sehimmeldek te voldoen.

Bij A was dit echter niet het geval en was de aanwezige stikstof-

hoeveelheid zelfs lager, dan die welke in een oud, weinig tusschen-

product bevattende, ten koi?te Aan 1000 railligr. glnkose verkregen

schimmelkultuur is vastgelegd. Daaraan is het dan ook toe te schrijven,

dat de glukoseopneining verlangzaamd is. Xa 9 dagen is nog ruim

207o ongebruikt. Stikstofbinding van de lucht kon bij deze proef niet

worden waargenomen, noch bij A, noch bij B en C, terwijl het

vooral deze proevenreeksen \Aaren, die \oor een eventueel \astleggen

van atmosferische stikstof, wegens het besproken tekort in de kul-

tuurvloeistof in aanmerking zouden komen.

In de literatuur heb ik een aantal opgaven gevonden, waaruit

het tegendeel zou blijken. Verder ziet men, dat ook de snelheid

van glukoseopneming bij B is verminderd.

1) Zie ook W. Reikders en D. Lely. deze verslagen 1912 p. 341.
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Het algeraeene beeld van het verloop van het proces der stikstof-

binding bleef echter ongewijzigd. Een hoog stikstofgetal in 't begin,

dat bij alle reeksen met den lijd daalde tot 2 a 3.

Het stikstofgetal bij A, B en C en in geringe mate ook bij D,

was in 't begin aan eene zekere limite gebonden, die bepaald werd

door de toegevoegde hoeveelheid stikstof, en dooi- de gevormde hoe-

veelheid schimmelmateriaal.

Serie A en serie E zijn pendanten, onderscheidt de eerste zich

aan een, ten opzichte van de hoe\'. aanwezige assimileerbare koolstof,

tekort aan stikstof, E is gekenmerkt door een, ten opzichte van de

aanwezige gebonden stikstof, tekort aan koolstof.

Ten slotte moet nog gewezen op het samengaan van het plastisch

aeqnivalent van de koolstof en het stikstofgetal. Is het eerste groot

dan is dit ook met het stikstofgetal het geval en omgekeerd.

Samenvatting. •

1°. Voor de verdeeling van de voedingsstoffen tusschen het medium

en het organisme is de adsorptie van geen belang.

2°. De in volwassen schimmeldekken gebonden stikstof is evenredig

met het plastisch aeqnivalent van de koolstof, onafhankelijk van den

aard van de gebruikte koolstofbron.

3°. Het stikstofgetal, waaronder wordt verstaan de per 100

gewichtsdeelen in den vorm eener organische verbinding verbruikte

koolstof, in 't schimmelmateriaal vastgelegde stikstof, daalt met den

tijd; voor een uitgewerkt schimmeldek is het ca. 2 (glukose of

laevulosé als koolstof bron).

4°. De kringloop van de stikstof heeft, wat qnaliteit 'etreft, vuel

overeenkomst met die van de koolstof.

a. Eene opeenhooping van koolstof gaat samen met een hoog

stikstofgetal, omgekeerd heeft een uitgewerkt schimmeldek een laag

stikstofgetal.

h. Onder invloed van tal van factoren verandert de aai'd van

den klingloop van de stikstof evenmin ais dit bij de koolstof het geval is.

c. Wel is de snelheid van den kringloop aan groote wisselingen

onderhevig.

d. Dezelfde factoren, die den kringloop \an de koolstof versnellen,

bevorderen ook dien van de stikstof.

e. De vervanging van kalium door rubidium oefent praktisch geen

invloed uit op den kringloop van de stikstof.

5°. De aard van den kringloop van de stikstof is onafhankelijk

van de gebruikte stikstofbron. Tn 't begin van de ontwikkeling is
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het stikstofgclal lioog, daarna daalt het, terwijl de vrij komende

stikstof als amoiiiak in de kul(iinro|)lossing lei-n<>keert. Dit is hewezen,

voor die gexallen, waarin we aninioniiininilraal, aninioniunichhM'ide

of kaliunmitraat als stikstofvoedsel verstrekken. Aspeiyi/Ius n'ujer

reduceert dus nitraten tot ammoniak, maai- niet tot vrijen stikstof.

Alleen in die kulluurkolven, waar een ten opzichte van de hoeveelheid

verstrekte koolstof, tekort aan stikstof is, kan geen ammoniak l)ij de

verwerking van tnsschenproducl \ an de stofwisseling jn de oplossing

terugkeeren, daar dit onmiddellijk bij de opneming van nieuw orga-

nisch voedsel wordt benut.

()''. Amoniakstikstof geeft sneller groei dan nitraatstikstof.

7^. In die gevallen, waar een tekort aan stikstof was, kon geen

binding van atmosferiche stikstof worden waargenomen.

Ten slotte mijn \velgemeenden dank aan Prof. Dr. J. Böeseken en

Prof. Dr. M. W. Beijerinck vo(»r de welwillendheid, w^aarmee zij

mij bij dit onderzoek gesteund hebben.

Delft, November 1912.

Tedin. Hoogeschool, On/anisch-chonisch Inhoratorium.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt aan -. Onder-

zoekingen verricht met ondersteuning van het van der Waals-

fonds, N". 4. Prof. Ph. Kohnstamm en Dr. J. Timmermans -.

„Experirner.teele onderzoeJcingen omtrent de menghaarheid van

vloeistoffen bij drukken tot hoven 3000 atmosplieren."

(Mede aangeboden dóór den Heer P. Zeemax)

§ 1. De theoretische onderzoekingen der laatste jaren hebben het

mogelijk gemaakt een volledige classificatie te geven van de ver-

schillende te verwachten typen van ontmenging. Of die theoretische

verwachtingen met de werkelijkheid overeenstemmen liet zich tot nu

toe slechts ^•öor een zeer beperkt gebied constateeren, doordat het

geheele gebied der drukkingen liooger dan twee- a driehonderd

atmospheren voor het experiment ontoegankelijk was. Immers de

bekende buizen van Cailletet zijn bij hoogere drukkingen niet meer

te gebruiken. Wij hebben ons daarom reeds sedert geruimen tijd bezig

gehouden met het ontwierpen van een toestel voor hoogere drnkkingen

bestemd, en wij zijn er ten slotte in geslaagd een toestel te con-

strueeren waarmede wij metingen tot 3000 atm. hebben verricht,
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en die waarschijnlijk ook lot 4000 of welliclit 5000 atm. zal gebruikt

kunnen worden.

Het eerste probleem dat opgelost diende te worden betrof natuurlijk

de ziclitbaarmaking der verschijnselen. Immers om de kritische ver-

schijnselen van ontmenging, en in 't algemeen de ontmengings-

verschijnselen, te constateeren met behulp van andere eigenschappen

dan die welke onder 't bereik der direkte visueele waarneming vallen

schijnt nauwelijks mogelijk. Onze eerste pogingen die zichtbaarmaking

te bereiken door een dik stuk spiegelglas A (fig. 1)

met behulp van een daaromheen sluitende moer B
aan te drukken tegen de stalen buis, waarin dan

de te onderzoeken stof zich zou bevinden, of juister

Fig. 1 nog tegen het tusschen C en A besloten pakking-

materiaal, mislukten volkomen. Ook de zwaarste spiegelglas platen

knapten onherroepelijk af, als men de moer vast genoeg wilde

aanzetten om lekken te \ oorkomen.

Geleid door de tiguur die Amagat geeft bij de toestellen van zijn

methode des regards, waarmede hij metingen tot 1000 atm. heeft

kunnen uitvoeren, besloten wij daarop de ,, vensters" zoo in te richten

dat er noch op het voor-, noch op het achtervlak ongelijke belastingen

zouden kunnen voorkomen '), maar dat de geheele druk, door de

vloeistof binnen in de buis op het ,, venster" uitgeoefend, zou worden

opgenomen door de zijwanden. Wij gaven dus het venster den vorm

van een afgeknotten kegel, die met zijn basis naar de zijde \an de

vloeistof is gekeerd terwijl het kleinere daaraan evenwijdige vlak

geheel vrij is en naar den waarnemer gericht. De kegelmantel moet

zoo zorgvuldig mogelijk ingeslepen worden in een stalen huls met

conische opening, die in de stalen waarnemingsbuis w^ordt geschroefd.

Fig. 2 waar B zulk een stalen huls, en A den glazen conus voor-

stelt, zal dit waarschijnlijk voldoende verduidelijken. Wordt de conus

A met voldoende zorg ingeslepen en dan met een weinig kit in B
vastgezet dan wordt op die wijze een absoluut a,fdoende sluiting

verkregen ; van lekkage tusschen' glas en staal door hebben wij nooit

iets bespeurd, evenmin van een verbijzeld worden der glazen conussen

door den hoogen druk, zóó dat de vloeistof door die venstertjes heen

zou kunnen dringen. Maar wel deden zich andere moeilijkheden voor.

Vooreerst die, om stukken glas te krijgen waaruit zonder al te veel

1) De ,,vensters" door Amagat gebruikt zijn echter niet volgens dit idee uitgevoerd,

het zijn geen kegels maar cylinders, zij dragen op het naar den waarnemer gerichte

eindvlak; tusschen het staal en het glas gebruikt Amagat celluloid pakking. Het is

ons echter gebleken dat men om tot de hoogste drukkingen te komen zorgvuldig

moet vermijden dat de vensters op het eindvlak dragen.
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tijilverlies ilc iioodige glazen conus.<en zomloii kiiiuicii worden ver-

kregen. Wij trachtten eerst uit te gaan van dikke platen spiegelgUis

Fit' 9

(3 cM. dik\ maar het bleek niet doenlijk daarvan zó<'» kleine stukken

(1.5 a 2 cM- oppervlak; -) door zagen of snijden af te krijgen, dat

zij voor verdere bewerking kouden dienen. Wij wendden ons toen

tot den Stichtsehen glashandel te Utrecht, die achtkantige staafjes van

circa 6 cM. lengte en ongeveer 1.5 cM. doorsnede uit het beste

spiegelglas voor ons vervaardigde. . Xadat deze staafjes dubbel conisch

afgeslepen zijn (twee conussen van 3 cM. met de grondvlakken tegen

elkaar rustende) worden zij in "t midden doorgesneden, deze door-

snijdingvlakken moeten dan nog eens geslepen en gepolijst worden.

Een tweede omstandigheid die moeilijkheden gaf, en nog wel geeft,

is het ondoorschijnend worden der conussen. Ontkit men zulk een

ondoorschijnend geworden conus, dan blijkt het dat er tallooze splijt-

vlakken loodrecht op de as van den conus zijn ontstaan, zoodai men

hem met de hand gemakkelijk in een groot aantal vlakke plaatjes

kan breken. Tengevolge van het aanwezig zijn dier spleten is dan

de eerst volkomen doorzichtige conus geheel troebel en ondoor-

schijnend geworden. Het blijkt dat dit ondoorschijnend worden der

conussen hoogst zelden of nooit optreedt bij stijgenden druk. Ver-

moedelijk is het een gevolg van de compressibiliteit der stalen huls.

Immers deze verwijdt zich bij stijgenden druk en daardoor wordt de

glazen conus er steeds dieper in gedreven. Neemt nu de druk af

dau kan de conus niet terug, en wordt \erbrijzeld door den gewel-

digen druk der stalen huls. Dïiarmede in overeenstemming is het

1) Als de conus gereed is heeft de naar de vloeiïtof gekeerde basis een middel-

lijn van 12 mM. het andere eindvlak een middellijn van 10 mM.
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feit dat bij proeven bij hoogere temperatuur liet breken der conussen

no"- meer 0{:treedt dan bij lagere temperaturen ; het verschil van

uitzettingscoëfficient van gla>^ en staal werkt dan in denzelfden zin.

Trouwens met behulp van de koperen mal, gebruikt bij het inslijpen

der glazen conussen, kon duidelijk geconstateerd worden dat eender

stalen hulzen door het gebruik wijder geworden was. Een daarop

opzettelijk van speciaal hard nikkeistaai \ervaardigde huls leverde

in dit opzicht betere resultaten en gaf ook minder tot breken der

conussen aanleiding, hoewel het daarbij toch ook nog voorkomt.

Om zooveel mogelijk de vensters te sparen is het ook gewenscht

den druk zoo voorzichtig mogelijk af te laten; snel opvoeren van

den druk daarentegen lijdt zelden of nooit tot een breuk. Al blijft

dan ook dit splijten der conussen loodrecht op de as een bezwaar,

omdat het maken en inslijpen van nieuwe conussen toch altijd een

tijdroovend wei'k blijft, de waarnemingen zelf worden er niet door

gehinderd, mits men maar zooveel mogelijk bij klimmenden druk

werkt en de drukdalingen met groote voorzichtigheid laat plaats

hebben.

Yoorloopig is de toestel ook nog niet veel verder te gebruiken

dan 70°
; de Cailletetkit waarmede de vensters in de stalen hulzen

vastgezet zijn, smelt bij die temperatuur of lost althans in de vloei-

stof die zich' in het drukvat bevindt, snel op. Eenerzijds wordt die

vloeistof daardoor ondoorschijnend, maar bovendien ontstaat lekkage

en breken der vensters die nu direct tegen het staal aangedrukt

woorden. Wij zijn nog bezig naar middelen te zoeken om de vensters

ook bij hoogere temperaturen toe te passen. Wat de drukgrers be-

treft, wij meenen die voorloopig op omstreeks 5000 atm. te moeten

stellen.

§ 2. Een tweede eisch, waaraan de toestel moet voldoen, is deze

dat de te onderzoeken mengsels gedurende de proef naar behooren

dooreengeschud kunnen worden. Van electromagnetisch roeren kan

natuurlijk binnen in het zware stalen vat geen sprake zijn. De

moeilijkheid scheen te grooter omdat het reeds op zich zelf zeer

zware stalen vat gedurende de proef, dus ook gedurende het roeren,

zonder lekken verbonden moet blijven met de compressiepomp en

den manometer. Wij hebben tenslotte een constructie gevonden die

aan alle eischen voldoet; zij berust op de volgende overweging. Bij

een hoogen-drukkraan kan men, zonder dat lekken optreden, de

spil van den kraan ronddraaien ; evengoed zou men die spil vast kunnen

houden en de rest van den toestel om die spil heen kunnen draaien.

Stel nu in de plaats van die spil de aanvoerbuis, die het eigenlijke
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waanicniiiig-svat verbindt met poin|i en inaiiomctcr, en maak verder

de verbijidiiiii' vaV) dat liet \vaarnemin,i»,svat om die verbindin^sbuis als

spil kan draaien, dan moet liet mogelijk zijn den meest elleklieven

vonii van dooréémneiiiien tot stand te brei.;i,en, n.l. den gelieelen

inbond van liet waarnemingsvat onderste boven te keeren.

Dit denUbeeld is verwezenlijkt in de constrnctie door fig-. 2 voor-

gesteld. C is de aanvoerbnis van de perspomp, zij heeft een middellijn

van omstreeks 15 niM.; de opening is ongeveer 2 niM. wijd. ()|) de

bnis C kan een verlengstuk D ') worden geschroefd, waardoor een

uitstekende conus aangedrnkt wordt tegen een conische nitholling van

C. Op die wijze wordt een sraal-op-staal afsiniting vei'kregen die ook

bij de hoogste (h-ukken absolnut dicht is. Het stuk D sieekt met

zijn zorgvuldig afgewerkt en gepolijste deel, gelijk de figuur ver-

duidelijkt, door het pakkingmateriaal E, dat tusschen twee pakking-

ringen opgesloten zit, en door de moer F in verbinding met het

koppelstuk G zoo aangedraaid kan woi'den dat lekken langs dit

pakkingmateriaal wordt belet, terwijl toch het stuk G en F met dit

pakkingmateriaal om DC als spil kan draaien. Om te beletten dat

DC door den drnk op het eindvlak van D naar buiten wordt

gedreven, wordt D tegengehouden door een moer H, terwijl een

tusschen D en H tusschengeschakeld kogellager het mogelijk maakt

H behoorlijk aan te zetten zonder dat zoodanige wrijving tusschen

D en H zou ontstaan, da' het ronddraaien zou worden bemoeilijkt.

Het koppelstuk G wordt nu weer met behulp \an de er door heen

stekende tapeinden K, die in het eigenlijke waarnemingsvat L inge-

scliroefd zijn, en de moeren M tegen het waarnemingsvat L aan-

gedrnkt, waarbij weer dezelfde staal-op-staalsluiting als tusschen

C en D is toegepast. Door middel van het handvat JSF kan nu het

drukvat L, als alles gemonteerd is en onder druk staat, rondgedraaid

worden terwijl DC in zijn vasten stand blijft. De beide phasen, die

zich in de glazen buis O bevinden, ^'erwisselen dus van plaats terwijl

zij door elkaar heen gaan en intensief gemengd worden.

Het handvat JS^ kan niet onmiddellijk aan het stalen waarnemings-

vat L bevestigd worden. Immers dit vat moet door een thermostaat

omgeven worden. Afgezien nog van hooge of lage temperaturen, die

het \'anzelf zouden uitsluiten, zou het zelfs bij kamertemperatnnv

lastig zijn wanneer het handvat iV binnen dien thermostaat viel.

De verbinding van het waarnemingsvat L met JSf is daarom als

volgt tot stand gebracht. De staaf P, met het handvat verbonden

^) Deze buis is slechts 12 mM. uitwendig (eu heeft in overeenstemming daarmede

ook een iets Ideinere opening dan G) om den drulc op liet liogellager zoo klein

mogelijk te maken.
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(niet in haar gelieel geteekend) gaat door een niet geteekende pakking-

bus in den wand van den thermostaat sluitend heen, zoodat P in

den thermostaatwand nog \'oor- en achteruit kan getrokken en

gedraaid worden. De staal' P eindigt in een vork Q die in den

geteekenden stand een pen U omsluit, welke onwrikbaar verbonden

is met het koppelstuk G^ dat weer evenals G-^ door tapeinden en

moeren onwrikbaar met L is \erbonden.

In den geteekenden stand kan dus L door PN rondgedraaid

worden ; trekt men P in de pakkingsbus \'an den thermostaatwand

achteruit dan wordt P en daarmede de thermostaat geheel vrij van

E, G, en L.

De geheele opstelling wordt na-

der verduidelijkt door fig. 3. Deze

vertoont de gi'oote Schaffer en

BüDENBERG perspomp voor 6500

atmospheren, toebehoorende aan

het VAN DER WAALs-fonds, met den

daarop staanden manometer. De

pomp staat tevens in verbinding

Fig. 3. met de groote druk balans (niet

geteekend) ter controle van den manometer. Van deze toestellen hoopt

een van ons (K.) spoedig een uitvoerige beschrijving te geven in verband

met andere proeven. De perspomp staat in verbinding met de buis-

leiding C C^ C^, waarvan zij door den hoogdrukkraan 7 zoo noodig

afgesloten kan worden. In deze buisleiding bevinden zich twee koppe-

lingen aSi en S2 waarop wij zoo aanstonds terugkomen. Binnen den ther-

mostaat rust C op het lager F, dat zijnerzijds steunt op den bodem van

den plaatijzeren thermostaat. Dit lager houdt te^'ens de buis C \'ast, zoo-

dat meedraaien van die buis met liet vat L wordt belet. Een tweede

drager V., steunt de stang P, die ons reeds uit fig. 2 bekend is.

Fig. 3 doet ook de pakkingbus in den thermostaatwand zien, waar-

door P heengaat. De thermostaat is gedacht te zijn doorgesneden, het

waarnemingsvat is gedacht in zulk een stand dat de vensters B
horizontaal staan (dus 90° gedraaid ten opzichte van fig. 2), de stand

waarin ook de waarnemingen gescliieden. De vierhoek, in de figuur

geteekend, stelt een glazen venster in den achterwand van den

thermostaat voor, (om de figuur niet te onduidelijk te maken is het

echter veel grooter geteekend dan het in werkelijkheid is) ; natuurlijk

correspondeert ermede een glazen xenster in den voorwand. De

thermostaat heeft een inhoud van ± 40 L. ; hij is voorzien van een

sterke roerinrichting, thermoregulateur en thermometer, hij rust op

een stevig hoekijzeren statief.
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De koppeling
,^'i

lieot't voor de lliaiis l)e6L'lireveii proeven ji;een

heteekenis; zij dient alleen on» de pomp eventneei ook niet andere

leidingen in \erband (o kunnen brengen, en zoo noodig de bnizen

te kunnen seiioon-naken. De ko|»peling S., daarentegen

is noodig voor de \nlling \'an den toestel, zooals bij de

beschrijving der vulling i:al blijken. Fig. 4 geeft eeJi door-

snede door deze koppelingen.

Op de buizen C^ en C', zijn twee slnitconussen D^
en Z)., vastg3schroefd, die aan hun andere uiteinde

l-"ig. 4. weer in elkaar passende conussen vertoonen. Door de

moeren E^ en E^, met zeskant, worden D^ en D. tegen elkaar

geperst en men bereikt weer een voor de hoogste drukken dichte

staal-op-staal-sl uiting. Het is wenschelijk bij dergelijke koppelingen

de schroeven, waarmede I)^ op C\ en />, op 6\ bevestigd zijn,

met linlvschen draad te nemen, opdat door het aanzetten \an E^

en Eo, i)i en D^ niet losser maar integendeel \aster worden geschroefd.

In verband met de wijze van vullen verdient nog een andere

bijzonderheid van den toestel vermelding, die uit fig. 5 blijkt. Deze

(ZïD

Fig. 5.

figuur geeft een tegenaanzicht van het in tig. 2 doorgesneden waar-

nemingsvat met daaraan verbonden deelen, evenwel in de onder-

stelling dat de glazen vensters weer horizontaal staan (^niet verticaal,

als in fig. 2, maar in den stand waarin ook fig. 3 op kleine schaal

dit stuk te zien geeft). .1 is dus weer het glazen venster; ook de

andere deelen zijn voor zooverre zichtbaar, door dezelfde letters

aangeduid. De figuur doet nu zien dat behah'e het hoofdkanaal,

waarin de waarnemingsbiiis O ligt, en het zijkanaal dat dit hoofd-

kanaal met DC verbindt, nog een tweede zijkanaal in het waarne-

mino-svat L aanwezig is, loodrecht op de beide eerstgenoemde. Dit

zijkanaal wordt bij de vulling gebruikt; het wordt daarna afgesloten

door een dichten stop If' die weer van een kegel voorzien is en

die door de daai'over heen gelegde ovale flens G^ met daarbij behoo-

52
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rende moeien en tapeinden staal-op-staalsluitend tegen het Nat L

wordt aangeperst. Deze sluiting wordt nog nader verduidelijkt door

flg. 6, een bovenaanzicht waarbij de lijn ZZ'

met ZZ' van lig. 2 overeenkomt. Fig. 6 laat

K-AW
: : :

nlJ^OJir
j^gy^j^g (Jen algemecneii vorm der tiensplaten G
zien. Fig. 5 vertoont ten slotte nog aan het

^\- ^- waarnemingsvat L het achtkant L^ . . . />,,

hetwelk dient om het geheele stuk behoorlijk vast te knnnen zetten^

wanneer de sfalen moeren B erin geschroefd worden, die zelve

natuurlijk ook een zeskant bezitten. De sluiting van B op L

geschiedt weder staal op staal door den opstaanden geharden rand

van B, dien fig. 2 in doorsnede duidelijk te zien geeft.

Wij willen niet nalaten op deze plaats te gedenken hoe zeer ons

bij het construeeren van dezen toestel en speciaal bij het slijpen der

vensters de intelligente hulp van den instrumentmaker van het Van

DER WAALs-fonds, den Heer C. H. Stuivenberg, is te stade gekomen.

§ 3. Beschrijving der waarnemingen.

Bij het gebruik van den toestel, in de vorige paragrafen beschre-

ven, behoort men er in de eerste plaats voor te zorgen dat de samen-

stelling van het onderzochte mengsel niet N-erandert en dat geen

verontreinigingen kunnen optreden, die een overwegenden invloed op

den gang der xerschijnselen zouden hebben. Dit resultaat wordt ver-

kregen door het te onderzoeken mengsel op te sluiten in een glazen

buis, aan beide zjden dicht geblazen en ter zijde voorzien van een

capillair (tig. 2, O) zoo lang als mogelijk, door welke de vloeistof

binnen onder denzelfden druk komt te staan als de omringende vloeistof.

Dit buisje wordt van te voren gevuld met een mengel van de ver-

eischte samenstelling, die van het kritisch eindpunt.

Nu wordt de stalen buis C bij S^ losgekoppeld, terwijl zij aan

het waarnemingsvat L verbonden is. Een der beide vensters A met

de huls B wordt nu ^ astgeschroefd en de glazeji buis O in het vat

L gelegd. Dan wordt door de andere vensteroi)ening het vat L ge-

vuld met een der comp'onenten, zoolang totdat de vloeistof bij >.S2

begint uit te loopen. De buis C wordt dan door een houten pennetje

aan den onderkant bij S.^ gesloten, het tweede venster wordt inge-

schroefd, en eindelijk door middel van het bij W (fig. 5) eindigende

kanaal het waarnemingsvat L geheel bijgevuld met vloeistof. Dan

wordt W gesloten. Van te voren is reeds de buisgeleid ing CjC'i, door

bijgieten bij S.„ geheel met kwik gevuld, om het waarnemingsvat

L geheel af te sluiten van de olie uit de perspomp. Nu wordt snel

het houten pennetje weggenomen en de koppeling bij S^ tot stand
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gebracht. Daai- de suilen biii.s 6' zeer nauw is vloeit daarbij sleelils

zeer weinig of geen vloeistof uil. Zoo wordt liet Ie onderzoeken
mengsel geheel onttrokken aan <ien iii\l(»e<l \ an \ erontrcinigen, en
zijn samenstelling, verandert slechts nitei-sl weinig door de geringe

samendrnkbaarheid der onderzoehte ^ loeistoflen, terwijl van diiriisie

door de nauwe capillair in den tijd der waarncuiiiigen luiuwelijks

sprake kan zijn. Trouwens een geringe verandering van samenstelling

zon op de uitkomsten geen waarneembaren invloed kunnen oefenen
door den sierk afgeplatten vorm, dien de vloeistof-vloeistofplooien

steeds schijnen te bezitten.

Wanneer de vul'ing geschied is, wordt de thermostaat op zijn plaats

gebracht. Achter het venster in den achterwand wordt een sterke

metaaldraadgloeilamp van 300 kaarsen gei)laatst. Op deze wijze kan
men het mengsel, met name de i)laats van den meniskus, zeer dui-

delijk waarnemen.

Wij hebben ons bij dit onderzoek bepaald tot plooipuntswaar-

nemingen ; als kriterium werd hetzelfde verschijjisel genomen dat

\roeger door een onzer (T.) ook bij zijn w^aarnemingen in Cailletet-

buizen werd gebruikt'): terwijl de druk konstant gehouden wordt,

laat men de temperatuur langzaam schommelen om de plooipunts-

temperatuur, onder gestadig i-oeren ; men teekent de temperaturen

op waarbij de troebeling resp. de doorschijnendheid optreedt en het

gemiddelde van al deze bepalingen wordt als plooipuntstemperatuur

aangenomen. Op deze wijze te werk gaande krijgt men bij herhaling

der proef telkens troebelingstemperaturen die slechts enkele honJerdste

graden uiteenloopen. Men mag ook aannemen dat de temperatuur

van het mengsel zelf slechts zeer weinig achter blijft bij die van den

thermostaat, immers het gemiddelde van de troebelingstemperaturen

wijkt \an het gemiddelde der temperaturen waarbij doorschijnendheid

optreedt eveneens in 't algemeen slechts eenige honderdste graden af.

Deze omstandigheid bewijst tevens dat door het voortdurende dooreen-

mengen van de vloeistof het evenwicht naar behooren is verzekerd.

Dit werd bovendien nog nader bex-estigd door het aanbrengen van

een glazen kogeltje in het glazen vat O. De menging zou daardoor

zoo mogelijk nog inniger moeten worden, maar er w^erd niet de

geringste verandering van de plooipuntstemperatuur door veroorzaakt.

Het kritische verschijnsel bewaart zijn karakteristieke eigenaardig-

heden en dezelfde intensiteit tot de hoogste drukken die wij onder-

zocht hebben, wat opnieuw^ bewijst dat de plooipuntsconcentratie

slechts zeer w^einig verandert, zoodat men haar zelfs bij het uitgebreide

1) Deze Verslagen XIX p. 06:2.

52*
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druk- en tem peratimrtraject, hier beschouwd, niet verlaat. Daarbij is

het absoluut noodig gedurende de metingen den druk volkomen

constant te houden, daar anders het van der LEE-efFekt ) de waar-

nemingen zou storen; men kan gelukkig echter gemakkelijk onder-

scheiden of de troebeling, die in de vloeistof optreedt, het gevolg is

van de langzame afkoeling van den thermostaat of van een plotselinge

afkoeling die in de onderzochte vloeistof zelf optreedt tengexolge van

een uitzetting door drukvermindeiing. Immers in het eerste geval

treedt de troebeling aan den buitenkant op en schrijdt voort naar

het midden toe, terwijl zij in het tweede geval in het midden ontstaat

en zich van daar naar alle kanten uitbreidt. De gevoeligheid van

het VAX DER LEE-effekt in deze omstandigheden toont aan, dat het

drukevenwicht tusschen den manometer en de vloeistof zelf bijna

oogen blik keiijk optreedt. Een laatste bewijs \oor de nauwkeurigheid

der metingen in den nieuwen toestel wordt geleverd door de ver-

gelijking van de aldus bij lagen druk verkregen resultaten met die,

verkregen in Cailletetbuizen.

Enkele cijfers zullen een indruk geven van de te bereiken nauw-

keurigheid.

a. De plooipuntstemperatuur blijft konstant, ook nadat het te

onderzoekeii mengsel fnitrobenzol -|- petroleum) twee dagen in den

toestel is geweest bij drukkingen tot meer dan 500 atm. Als gemid-

delde van 10 metingen wordt gevonden 13.^95 ± 0.°06.

h. De plooipuntstemperatuur blijft i^onstant wanneer men de proef

met verschillende \ ullingen herhaalt.

Water -4- triaethylamine, kritisch eindpunt J8,°35 en 18,°36

Hetzelfde systeem in een Cailletetbuis levert 18,°33

c. De toename der plooipuntstemperatuur per atmosfeer is dezelfde

bij verschillende vullingen en ook bij bepalingen in een Cailletetbuis.

Als voorbeeld diene het systeem cyclohexaan -|- aniline.

dt— tusschen '1 en 200 K.G. per cm."' levert -|- 0.0067
dp

in een Cailletetlnüs wordt ge\onden -j- 0.0066

dt— tusschen 'J en 1000 K.G. per cm." levert
dp

bij een eerste vidling -{- 0.0078

bij een tweede vulling -\- 0.0079

De temperatuurbepalingen werden gedaan met thermometers, die

vergeleken waren met door de Reichsanstalt geijkte normalen ; de

nianometrische bepalingen werden met (de groote drukbalans') van het

1) l.c. p. 572

2) Zie boveu p. 788.
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VAN DER WAALS-fonds gecontroleei'd ; de waariiominfivn zijn nauw-

keurig op ongeveer 10 K.G. en 0.°()5.

De stollen die bij deze jn-oeven gebruikt zijn, waren ideulicic in

bereiding en eigensclia[)pen niet die bij een vi-oegere gelegenheid

door een onzer (T.) gebruikt^); alleen het dekaan (di-isoamyi) en het

triaethylamine zijn hier voor 't eerst gebruikt; deze beide stotlen

zijji gezuiverd door ge tVactio:i eerde distillatie (het triaethylamine over

natrium), zij V3rtoonden de volgende physische constanten : vriespunt,

Dekaan — 52°,5 Thriaethyhimine -114,75 ; kookpunt 1(>0°,()5 ± O.JO

resp. 89°5 ± 0^02
; (7 074^ 0.73852 resp. 0.74585 ± 7.

Ten slotte zij vermeld, diit alle waarnemingen verricht zijn door

één van ons (T.).

§ 4. Verkregen uitkomsten :
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bij — 1',5 onder gewonen drnk

bij -[-13',8 onder een druk van 825 Kg. per cM' db 25.

dt- = + 0°,018.
dp

Tammanx vond -|- 0°,022 voor zuiver nitrobenzol.

TABEL III.

Dekaan (di-isoamyl) -f Nitrobenzol
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Het nilrobciizol wordt vast bij 925 Kg. per cM' eii 16'^
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in het heterogene gebied (enig te brengen. Wanneer de (emperatimr

nog hooger wordt, scliijnt men den maximalen drui< der plooipunts-

lijn te bereiken, waar de (alt die van liet onderste kritische eindpnnt

komt zich vereen'gt met dien afkomstig van liet boveneindpnnt.

Immers, terwijl bij 80° bijv., het mengsel, homogeen onder een drnk

van 1100 K.G. per cW\ troebel wordt als de druk daalt tot 1085

K.G. per cM', moet men bij 86°. 5 den ilnik tot 1075 K.G. laten

dalen om in het heterogene gebied te komen. Bovendien ont mengt

zich een mengsel homogeen bij 86°. 5 en 1075 K.G. niet meer zooals

te voren, door verumrming, maar door afkoeling, terwijl men bij

voortgezette afkoeling, steeds onder denzelfden drnk, ten slotte eindelijk

\yeder in het homogene gebied terechtkomt.

In het laatstgenoemde systeem waren de waarnemingen minder

nanwkeurig dan bij de andere, omdat de kritische opalescentie bijna

geheel ontbreekt, en de brekingsindices der beide phasen bijna gelijk

zijn ; wij meenen echter de bovenstaande uitkomsten, althans wat

het algemeene beloop betreft, met zekerheid te mogen aannemen,

omdat ook een andere vulling met een ietwat afwijkende samen-

stelling analoge uitkomsten gaf. Ook hier bleek de hoogste druk,

waarbij nog van ontmenging sprake is, ongeveer 1100 K.G. per

cM' te zijn; het plooipunt lag toen bij ongeveer 80°; boven die

temperatuur werden de venstertjes ondoorschijnend.

§ 5. Overzicht der resultaten.

De voorafgaande bepalingen bewijzen voldoende de bruikbaarheid

der aangegeven methode; het waarnemingsmateriaal in de tabellen

neergelegd geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.

V. De systemen gevormd door nitrobenzol met een koolwaterstof

zijn niet, zooals wij oorspronkelijk dachten ^), eenvoudige gevallen

van terugtrekking; zij stellen integendeel gevallen voor, waarbij

splitsing der plooi optreedt, en wel behooren zij tot geval IIó, w^aarvan

wij in 1909 verklaren moesten voor normale stoffen geen voorbeeld

te hebben gevonden, en over welks mogelijkheid bij abnormale stoffen

wij ons toen slechts met reserve durfden uit te laten *).

Met volkomen zekerheid blijkt deze conclusie voor het systeem

nitrobenzol -j- dekaan ; het kritische eindpunt (ontmoeting van drie-

phasenlijn en plooipuntslijn) ligt hier op een tak der plooipuntslijn

dt

met negatieve — ; vervolgt men de plooipuntslijn verder dan w^ordt
dp

1) Deze Versl. Sept. 1909 tabel en p. 276.

2) l.c. p. 277.
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— ]uil, en daarna positief. De f)looipnntstemperataur giiat dns door
dp

een minimum, en dit ininimnm i:^ experimenteel realiseerbaar; de

zijplooi vertoont liier dus een afsnoeringspunt, liomogeen dubbel-

plooipunt, en dit ligt in het absoluut stabiele gebied. De vraag op

p. 409 van het Lehrbuch der Thermodvnamik gesteld ^) is dus thans

door het experiment bevestigend beantwoord.

Beschouwt men in dit verband het na verwante stelsel nitrobenzol

-f- hexaan dan blijkt het. dat het bereiken van het homogene dubbel-

plooipunt hier alleen door een bijkomstige omstandigheid onmogelijk

wordt. Immers ook hier is in hel kritisch eindpunt - negatief, maar
dp

die negatieve waarde wordt al kleiner en kleiner
;
juist even echter

voordat zij nul is geworden, wordt verder onderzoek belet door het

optreden der vaste phase. De plooipuntslijn wordt dus metastabiel

daar haar ontmoeting met de driephasenlijn vast -|- twee vloeibare

phasen : wij hebben opnieuw een kritisch eindpunt, doch thans het

kritisch punt van twee ,,verzadigde oplossingen".

Het stelsel petroleum -[- nitrobenzol — wanneer wij het in het

hier bedoelde \erband even met een binair sj'steem mogen verge-

lijken — behoort niei meer tol \\'\)Q Wh, maar tot type \la. In het

dt
kritisch eindpunt is hier — positief, de plooipuntslijn wordt door de

dp

driephasenlijn gesneden boven het homogeen dubbelplooipunt ; dit

laatste valt dus in het metastabiele gebied binnen de dvvarsplooi, en

is om die reden experimenteel niet te verwezenlijken.

Wij hebben dus thans de opeenvolging verwezenlijkt, die wij in

onze eerste mededeeling ^) als mogelijk onderstelden bij de systemen

propaan -|- methylalcohol, isobntaan -\- melhylalcohol, pentaan ') -j-

1) Van der Waals Kohxstamm, deel II, dat nog in dit jaar zal verschijnen.

2) L. c. p. 277.

') Wij maken van deze gelegenheid gebruik om enkele onjuistheden in vroegere

tabellen te herstllen In de tabel bij p. iJ73 I. c. staat methylalcohol -f isopentaan;

dit behoort te zijn normaal pentaan. Evenzoo in tabel VI, deze Versl. van Jan.

1911 p. 1035. In de laatste tabel staat voorts abusievelijk een B. (benedenmeng-

punt) bij het systeem aethaan -|- methylalcohol ; deze behoort te vervallen, gelijk

zij ook in de tabel van ons eerste stuk niet voorkomt. Ten slotte geeft genoemde
tabel VI een B ? voor het stelsel aether en water. Gelijk het vraagtceken aangeeft

achtten wij dit benedenmengpunt allerminst bewezen; iu onzen nieuwen toestel heb-

ben wij ook reeds enkele proeven met hot stelsel water -|- aether verricht ; deze

wijzen er wel alle op dat bij verhooging van druk en afaeming van temperatuur de

beide phasen steeds meer lot elkaar naderen ; zij duiden dus wel in de richting van

een ondermengpunt, maar of dit al of niet realiseerbaar zal zijn tengevolge van
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metliylalcohol, maar waarover wij ons toen bij j2:cbrcUG van nader

bewijsmateriaal slechts met reserve konden nitlaten. Wij liojten thans

binnen niet te langen tijd in staat te zijn ook voor het stelsel pro-

paan -j- methylaleohol vast te stellen of* het inderdaad tot geval ]!/>,

dan wel tot 1 behoort,

2°. In de tweede plaats l.'ebl)en wij voor het eerst een geval van

ty[)e I volledig knniicn demonstreeren, met zijn twee kritisehe

eindpunten 7^^ en G en zijn maximmndrnk E^). Het stelsel water -{-

methylaethylketon stelt daartoe in slaat, al kan men ook het beneden-

eindpunt door het optreden der vaste pliase niet geheel bereiken. We
hebben hier dns een sjsteem, waarbij men eenvoudig door dndvvei'-

andering van een gedeeltelijk mengbaar systeem overgaat tot een

systeem met volledige mengbaarheid. Een dergelijk geval, waarnaar

herhaaldelijk gezocht is, blijkt dus inderdaad voor te komen. In hoe-

verre nog andei-e stelsels hiertoe zullen behooren, of met name de

tot nu toe in I thuis gebrachte stelsels zullen blijken tot Ilb te behooren

of wellicht tot een geval Ia met een plooipuntslijn die een lijn //

de p-as tot asymptoot heeft, zal nader onderzoek moeten leeren. Evenzeer

zal nader onderzoek moeten leeren of er ook stelsels gevonden kun-

nen worden behoorende tot het type Ilb, waarin de maximum tem-

peratuur / en de maximumdruk E bereikt kunnen worden.

Resumeerende mogen wij zeggen

1°. Een experimenteele methode te hebben gegeven ter bepaling

van plooipunten, en andere verschijnselen die direkt zichtbaar moeten

gemaakt kunnen worden, bij hooge di-ukkingen, tot een bedrag van

meer dan 3000 Atm.

2°. Te hebben aangetoond, dat in de onderzochte stelsels het

beloop der theoretisch voorspelde plooipuntslijnen met de werkelijkheid

overeenkomt, zij het ook dat het meer ingewikkelde geval van

splitsing der plooi menigvuldiger voorkomt, het minder ingewikkelde

van eenvoudige terugtrekking zeldzamer, dan werd vermoed.

het optreden der verschillende ijsmodificaties hebben wij nog niet definitief kunnen

vaststellen. Wij hopen daarop later terug te kunnen komen.

De verschillende correcties, in deze noot vermeld, danken wij aan de vriendelijk-

heid van den Heer Kuenen, die ons op de begane vergissingen opmerkzaam maakte.

'-) Fig. 1 l.c.
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Natuurkunde. — De Heer J. D. van der Waals biedt eene mede-

deeling aan : „Eenige merhoaardige hetreJchingen, hetzij exacte

of approximatieve, bij verschillende stoffen''

In een vroegere mededeeling (Mei 1910 Verslag XIX p. 84) heb

ik gewezen op de volkomen juiste of benaderde gelijklieid \an de

verhouding van de limietvloeistofdichthcid tot de kritische dichtheid

en de verhouding van de kritischen dichlhcid tot die welke bij 1\.,.,

pv
pier en ifcr aanwezig zon zijn als — steeds gelijk aan 1 zou zijn.

RT
Met de daar gebezigde teekens zou

2(1 + y) = rfs

zijn. Ik heb den factor (f bijgevoegd, die dan of gelijk 1 moet zijn

of weinig van 1 moet verschillen.

De daar gegeven regel heeft eenige aandacht getrokken. Want

vooreerst heeft Dr. Jean Timmermans mij doen weten dat hij dien

regel geheel juist bevestigd had gevonden bij een 6 tal stoffen, waarbij

de verrichte waarnemingen \'ertrouwen verdienden. Bij een zevende

stof was een groot \erschil, maar hij meende dat daarbij misschien

werkelijke associatie zou kunnen voorkomen, zooals bij azijnzuur het

ge\al is ^). En verder is deze regel ook opgenomen door Kamerlingh

Onnes en Keesom in hun pas verschenen werk voor de Encyklopadie:

Die Zustandsgleichung. De regel is dan ook wel geschikt om eenige

verwondering te wekken, omdat zij de gelijkheid uitspreekt tusschen

twee grootheden, welke, ten minste bij den eersten oogopslag, niets

met elkander gemeen hebben.

Wel verwacht men, dat deze approximatieve gelijkheid verklaard

zal moeten worden door de wijze, waarop de grootheid ö met v

\arieert ; maar tegelijk ziet men dan in, dat volkomen gelijkheid niet

algemeen kan gesteld worden. Trouwens bij onveranderlijke molekulen,

dus bij zulke waarbij de grootheid b niet \erandert, is er een merk-

8 i' /j v/c

baar verschil. Dan is de grootheid s = — en — =— =: 3. In dat
3 6 Vlini

9
geval is ff niet 1 maar — . Als bij stoffen met zulke molekulen een

8

rechtlijnige diameter bestaat, moet v = — zij"- Volkomen gelijkheid

1) De getallenwaarden zijn medegedeeld in „The Scientific Proceediugs of the

Royal Dublin Society", October 1912.
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of hijiia volkomen gclijklieid laat zich dan ook alleen vei-waclilcn

bij stollen, \vaai-l)ij b sterk met liet volume verandert. Zoo is hij

stolïen, waarbij x circa gelijk is aan 3.77 de waarde van 7 ongeveer

gelijk aan ().(S of O.i). De volgende opmeikingcn zijn het resullaal

van mijn onderzoek om omtrent deze kwestie tot meer zekerheid

te komen.

Volgens de Ibrnuile:

2(1 + 7)

is

of

'7.-

Vlim
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is vervuld bij stoffen, waarbij ^ onveranderlijk is. Daarbij is natuurlijk

-— = 1 en / = 4 of —-— = ]. Bij alle ajidere stoffen is /'>4 en
Olim

'

o

—-—^1; het eerste lid der vergelijking n.1.^^ is natuurlijk dan

eveneens steeds grooter dan 1. Wij zullen later tot taak hebben om
te zoeken, wat de theoretische reden is voor deze betrekking. Maar
voorloopig zullen wij ze als volkomen juist aannemen, en zien tot

welke andere gevolgen zij \oert. Schrijven wij voor ƒ—1 in de

27
plaats — ö-^, dan verkrijgen wij

:

64

h^ — 1 ^~—(-

De waarde van .y kan dus niet kleiner zijn dan —
. Voor— = 2,

8
en dus / =z 7, is 6- = - ^/2 = 3,77 ; een waarde, die trouwens reeds

o

volgt uit de vroeger gestelde gelijkheid =i — . Voor —^ = 3,

g
waarbij ƒ'=: 10 zou behooren, zou s:= — y/'è zijn, of .>^ = 4,62.

o

Maar zulk een hooge waarde van ƒ of ^^ is nog slechts zelden

gevonden. Heb ik dus vroeger wel eens, bij gemis aan leiddraad,

een nog grootere verhouding voor -- aangenomen, dan is dat
Olim

verkeerd geweest.

Uit

hlim 64
volgt

Olim Vtim ^ V^/ Qf^

Natuurlijk vinden wij den regel, waarvan wij uitgegaan zijn, terug

met de preciseering van den factor ff. Zooals ik vroeger aangetoond

heb is (6'r) <; 8, maar bij verreweg de meerderheid der nauwkeurig

1 2(i+v)
onderzochte stoffen is (.yr) > 7 — . Bij deze moet dan ]> 1

9 s

2(l-f-y)
zijn. Maar de mogelijkheid van <^ 1 is zelfs bij normale

s
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stofTeii iiii't iiitgesloloii. Tucli mag ouk iiicl uil licl oug xerloren

worden, dal nog niet onderzocht is in hoever liet bestaan van schijn-

associatie invloed op den regel van den rechtlijnigen diameter heeft.

Een nauwkeurig onderzoek omtrent de waarde van (rs) bij \erschilleFide

stoffen en vergelijking van de daaruit volgende waarde van 7 met

die der ervaring zal dus zeer gewenscht zijn.

Wil men ook uil de kennis van de waai-de van — de waarde

\an r bepalen dan zijn voor een jui.'^k' bepaling de gegexen betrek-

kingen niet voldoende. Zoo geldt wel de betrekking

bii

of

bii,.
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geval zal zijn, zoo sterk \ermindert, dat de waarde \aii 3 tot

circa 2 \erandert ; terwijl zooals ik vroeger heb berekend

— slechts afgedaald is tot circa 0.95 of 0.96.

Gaan wij er nu toe o\'er te onderzoeken of er een theoretische

reden is aan ie geven \oor hierboven genoemde betrekkingen. Dat

zij, zoo zij al niet geheel streng juist mochten zijn, met hoogen graad

van benadering zullen gelden, zal niet 0]itkend kannen worden.

Dat b met v verandert, heb ik reeds onmiddellijk moeten erkennen

zoodra ik de door mij gegeven toestandsvergelijking aan de waar-

nemingen \an Andrews toetste, waarbij zelfs volumes voorkomen

die kleiner zijn dan bg. En lang heb ik gemeend dat deze verkleining

van b met kleiner volume niet l)eteekent een werkelijke verkleining

van het molekuul, maar dat deze verkleining van b slechts een

schijn-verkleining zon zijn. Ik heb de hypothese \an een schijn-

^'erkleining aan de berekening willen onderwerpen door w^at ik

genoemd heb de bedekking van de afstandssferen. Dan vermindert

de factor 4 in è = 4maal het volume der molekulen. De waarde van

— komt dan in den vorm van een reeks volgens opklimmende
h

machten \an — , en de factor van de 1^^*^ macht en ook die van de
V

tweede macht heb ik tenmijiste in een formule gebracht, die voor

de tweede macht echter zoo ellenlange berekeningen eischte dat ik

ze moedeloos heb achterwege gelaten. Van Laar heeft de berekeningen

nitgevoerd en de waarde van den bij de 'l^^ macht behoorenden

coëfficiënt berekend en de meening uitgesproken dat de reeks wel

uit een 20-tal termen zou bestaan. Later heeft Boltzmann de bere-

h

keningen nog aangevuld en aangetoond dat de waarde van —

onder den vorm van een quotiënt zou komen met reeksen van termen

met opklimmende machten van —
. Steeds meer en meer vestigde

V

zich bij mij de overtuiging dat deze schijnverkleining niet bestaat.

Zekerheid dat zij niet bestaat hei» ik nog niet verkregen. ]\laar reeds

h

vroeger is mij door toepassing \ an i\Q\^ vorm van - bij niet grooten

graad van verdichting, waarbij men zich tot een 3-tal termen ver-

genoegen kan, herhaaldelijk gebleken dat de berekende coëfïicienten

veel te groot zijn. Daar voegt zich bij dat de aldus berekende coëffi-

ciënten Aoor alle stollen even groot moeten zijn, tenminste als men
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ze alle den bolvorm toekent. Kii pogingen om ze te iie|)aleii als de

vorm van den bolvoi-m afwijkt, zijn door niemand nog Iteproffd,

maar het laat zidi verwacliten dat zij niet veel van die, welke voor

den holvoiin l)erekend zijn, znllen verschillen. Ken bijdrage van

beteekenis voor de beslissing van de vraag ot" sehijn-vei-kleininu' al

of niet bestaat zal geleverd worden door de experimenteele bepaling

van de toestandsvergelijking van een eenatomige stof. Moet bij die

stoffen evenzeer besloten worden tot verkleining van h met afnemende

waarde van v, dan moet die verkleining van h zeker wel een

schijii-verkleinini/ genoemd worden, tenzij men ook aan een atoom

een samenstelling zon willen toekennen, waarbij werkelijke verkleining

mogelijk is.

Een tweede opvatting ovei- de oorzaak van de vermindering \an

b met V zou natuurlijk verkregen zijn, als men aan een molekunl

samendrukbaarheid zou moeten toeschrijven, en die samendrukbaar-

heid zoekt, niet in verkleining van de atomen, maar in nadering

tot elkander. Zal dat de oorzaak zijn, dan moet bij een éénatomig

molekunl de vermindering van b niet gevonden worden. Ter beslissing

\vare daarom wenschelijk een zoo omvangrijke en oordeelmatige

uitgebreidheid aan de onderzoekingen voor dergelijke stoffen te geven

als \an Andrews bij koolzuur.

Dat een molekunl, uit atomen bestaande, samendrukbaar zou zijn,

tengevolge van de nadering der atomen, kwam mij voor een onder-

stelling te zijn, dat de moeite van nader onderzoek waard was. En

daaraan heb ik gevolg gegeven iji mijn mededeelingen in 1901 in

deze Verslagen verschenen. Ik ben daarin tot een formule gekomen,

die men beschouwen kan ais de toestandsvergelijking van een molekuid,

bestaande uit 2 of 3 afzonderlijke gedeelten die in warmte-beweging

verkeeren. Die afzonderlijke deelen kunnen zijn afzonderlijke atomen

of afzonderlijke atoomgroepen, die bij de beschouwde temperatuur

innig samenhangen, en waarvan de samenstellende atomen misschien

in trilling verkeeren met bijna verdwijnende amplitudo en geringen

trillingstijd.

Die formule heeft den vorm

:

jp -f ^ + « (^-^)
j

{b-K) = kRT.

In deze formule is b het volume der molekulen, />„ het volnme

der atomen of atoomgroepen, en het laatste zou het volume der

atomen of atoomgroepen zijn, als het molekunl zoover mogelijk

samengedrukt was. De grootheid k is bij een molekunl, dat uit 2

afzonderlijke deelen is samengesteld, gelijk aan V? ^'i bij een mole-

53

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A^. 1912/13.
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kiml uil 3 deelen bestaande gelijk aan 1 of <^ i, naar gelang van

den aard der beweging. De attractie der afzonderlijke deelen heb ik

vüorgesteki door « {b— h^), maar zal ik voortaan voorstellen door

(i ", wat niet \eel meer dan een verandering van formeelen

aard is, noodig om a het kaï'akter te doen behouden \an een druk

v'

op de eenheid van oppervlakte. Evenals p -| een naar l)inuen

gerichte druk is op de eenheid van oppervlakte, is dat met a
K

het ge\al, en deze laatste stelt de vermeerdering van dien druk voor

tengevolge van de onderlinge aantrekking van de afzonderlijke atomen

of atoomgroepen. Het was niet dan jia lange aarzeling, dat ik tol

deze waarde van de aantrekking durfde besluiten, en toen ik er toe

besloot, was het slechts, om met Prof. Richards te spreken, „with

some conviction"

.

Uit dezen vorm voor de aantrekking volgt, dat zij gelijk O is als

de atomen elkander aanraken, en grooter wordt als de rnimle, aan

de beweging der atomen toegestaan, toeneemt. Daarenboven stelde ik

«' evenredig met de temperatuur. Ik moet erkennen dat zij niet

gegrond zijn op een juist inzicht van de inrichting van een samen-

gesteld molekuul. Maar ik hoopte, dat het nagaan van de gevolgen

van deze in mijn oog waarschijnlijke onderstellingen en vergelijking-

van deze gevolgen met de ervaring er toe zou kunnen bijdragen tot

de kennis te komen van de eigenschappen van een dergelijk samen-

gesteld molekuul. En, zoover ik toen vergelijken kon mét wat nit

andere gronde]) bekend was, was de indruk, dien ik verkreeg, niet

bepaald ongunstig. En nu ben ik er dan weder toe gebracht de

conclusie, waartoe ik gekomen was, op nieuw te gaan beschouwen

om te zien of zij tot de betrekkingen leidt, die ik in het begin dezer

mededeeling heb opgesteld. Maar ik ben in dit opzicht nog niet tot

voor mij volkomen zekerheid gekomen. Herhaaldelijk heb ik enkele

zwarigheden, waarop ik stuitte met mijn zoon besproken — maar

die besprekingen hebben nog niet tot een vast resultaat geleid. Oj3

het oogenblik beperk ik er mij toe de \'OOrgestelde betrekkingen

mede te deelen. Later hopen wij in staat te zijn uit den bewegings-

toestand der atomen in een molekuul een regel af te leiden, die

misschien tot den vorm zal voeren

:

Olim o

als k Noorstelt het aantal graden van vrijheid voor de beweging der
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deelen van liet moleknul, <>edeeld door het aantal i^raden van \'rij-

heid voor de |>rogressieve beweging- van het nioleknnl in zijn geheel

n.1. 3. Voor 2-atoinige stoften zon daaruit xolgen /"rzz 6,448 en voor

3-atomio;e f= 7, of niisschien moet dit aldus worden nilgedrid<l.

Voor nioleknlen met een symmetrie-as /'=rl),448. l>ij afwezigheid

van zulk een as /=7 of /'^ 7. iMaar dit is nog geheel onzeker.

Neemt men de gegeven betrekkingen als volkomen jnist aan, dan

neemt de gereduceerde toestandsvei'gelijking den \()lgenden vorm aten :

'V'' b[„n J V '"'A,!- b<iJ 3 V bli,n

Voor b standvastig, en dus ook — =: 1 en /•/,,=: 3 vinden wij den

vorm terug, die voorkomt in Continuïteit pag. 127. Dezen vorm

vindt men nit
;

Stelt men in deze vergelijking rr, v en T=i\, dan vindt men

een betrekking, welke reeds vroeger gevonden was.

Wiskunde. — De Heer Jan de Vries biedt een mededeeling aan:

,,Over de verwantschap der piinte?ipare?i, die harmonisch ge-

scheiden lüorden door een biqiiadratische ruimtekromme."

§ 1. Door P en Q znllen wij twee punten aanwijzen, die op

een koorde van een ruimtekromme van den vierden gi-aad, eerste soort,

liggen en door deze kromme, q\ harmonisch worden gescheiden.

Daar een punt P in het algemeen twee koorden draagt, zijn in de

verwantschap {P,Q) aan elk punt P twee punten Q toegevoegd.

Als P een rechte / doorloopt, zal Q een kromme van den cesden

graad, /", beschrijven. Immers, een vlak yl door / snijdt q* in vier

pnnten S{-, bevat dus zes punten Qu , waar dan Q/a op de koorde

Sic Si ligt en harmonisch is toegevoegd aan het punt Pi-i , dat die

koorde met / gemeen heeft. Zoolang / een willekeurige rechte is kan

Q bij wenteling van het vlak ^/ niet op / komen.

De rechte Q13Q23 ^"^'OvtU door P^.^^S^ en S^^S^ iiarmonisch van /

gescheiden. Geeft men A een zoodanigen stand dat S^ en S. met Q^^

sanïenx allen, dan is Qi^Q^^ vervangen door een raaklijn der kromme
53*
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;." die van / hainioiiisfh gescheiden wordt door P^^S^ en P,^S,^. Een

tweede raaklijn \ an z" vervangt de rechte Q^^Q^^. Elk der acht

iaak\ lakken \an o^ hc\at twee raaklijnen \an /." ; deze kromme
heeft dus den i'ang 16.

Tevens blijkt, dat /." r/chf punten niet o^ gemeen heeft.

§ 2. Zijn (^ en (^' de aan 1^ toegevoegde punten, dan beschrijft

hun \erbindingslijn p een quadratisch regelvlak yi' als P de rechte

/ doorloopt. Immers p is de poollijn van P ten opzichte van (j\ dus

doorsjiede van de poolvlakken van P ten opzichte van twee quadra-

tische opi)erv]akken, die o^ tot doorsnede hebben, en deze poolvlakken

zullen twee projectieve bundels beschrijven.

Beschouwen we nu een der beide rechten p, die / snijden. Het

overeenkomstige punt 7^ draagt twee koorden S^S., en S^S,, die in

het vlak P. =: lp liggen. De punten Q^.^ en Q^^ liggen op p, de

punten Q^^, Q.^^, Q^^, Q24 op een rechte m door P, welke van / har-

monisch wordt gescheiden door de koorden ^S'i'S^ en S^S,^. Daar /"

op het regelvlak ./- ligt, is ni een rechte van A\ Elk raakvlak

Aan J* bevat derhahe een quadrisecante van /.\ en de beide regel-

scharen van . /- zijn door /.* in een verwantschap f2, 4) gerangschikt.

De quadrisecanten q zijn blijkbaar de poollijnen \a\\ 1 ten opzichte

\an de quadratische oppervlakken door n\

§ 3. Neemt men voor / een Jcoorde der o\ dan bestaat de meet-

kundige plaats van Q uit vier deelen, n.1. de koorde /, de raaklijnen

r en r' in haar steunpunten E,R', en een kuhlsdie kromme r. De
poolrechte p verbindt nu een op / gelegen punt Q met het punt (2'

\an de tweede door P gedragen koorde k. Deze beschrijft een qna-

dratisch regelvlak, dat met .V de rechte / gemeen heeft. Dus is de

meetkundige plaats van Q' = kl een kromme ?.^ die door R en R'
gaat omdat / twee punten met haar gemeen moet hebben, terwijl

R en R' o.a. met zich zelf overeenkomen: /.^ en (>^ snijden elkaar

nog in \ier punten.

Wordt / raaklijn in R, dan gaat p, als snijlijn van twee pool-

vlakken, door R, beschrijft dus een quadratischen kegel W met top

R. Omdat de raaklijn de doorsnede is van de poolvlakken van R,

ligt ze op n\ Het raakvlak van TI- langs / is tevens raakvlak

aan de door k beschreven hyperboloïde ; de beide r(!gelvlakken hebben

langs / twee lechten gemeen ; de meetkundige plaats van Q' is dus

een kecielsnede P.^door R, die <,/ nog in drie andere punten snijdt.

§ 4. Heeft / één punt R met q^ gemeen, dan ontaardt de meet-
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kundige plaats {Q) in de raaklijii r en een A*. Een vlak door /

bevat, builen R, drie punten Q\ hiervan worden nog twee niet R
vereenigd x.oodra het \ lak de raaklijn ;• bevat. De (|uadri.se('anlen

(j \ an /." worden hier triseeanlen : immers /• rust op elke der pool-

lijnen 7 \an / ,§2). Het vlak qr raakt o' in /i\ be\at dus hvee in

R vereenigde punten Q. In \ ei band niet het voorafgaande besluiti'ii

we hieruit dat door de verwantschap iP,Q) aan een secante van o''

een rninitekromme van den vijfdt'n graad wordt toegewezen, welke

in het steunpunt dei- secante een dubbelpunt heeft, waarvan de raak-

lijnen in het \ lak //• zijn gelegen.

De kromme is van den rang tien. Door / gaan zes gemeenschap-

pelijke raaks lakken van q* en /.'.

§ 5. De toppen 7'^ der vier quadratische kegels, welke men
door rj^ kan leggen, zijn singuliere punfen der verwantschap \P,Q).

Immers door 7', gaan x^ koorden, en de overeenkomstige pnnten

Q liggen op de kegelsnede t\ volgens welke het poolvlak r^ = y\ T^ 7\

van 7\ den quadratischen kegel snijdt, die 7\ tot top heeft.

Met de rechte 7\1\ als meetkundige plaats van een punt P
komen dus vooreerst overeen de kegelmeden x^^ en t./- ; hieraan is

de dubbel ie tellen rechte d\l\ toe te voegen. Immers, de j)unten

Sk in een \ lak door ,S'i.\ vormen een vollcdigen vierhoek met

nevenlioekpnnten 1\, T., : in het derde nevenlioekpunt zijn ^^3 en

Q^^ vereenigd, terwijl van de overige vier punten Q twee in r^, twee

in Tj gelegen zijn. Met elk punt van 1\ 1\ komen twee punten van

T^l\ o\ereen, en omgekeerd.

Als / slechts door T^ gaat, dan liggen van de zes punten Q,

welke een vlak A door / bevat, twee in r,, en wel op t^", terwijl

de overige vier gelegen zijn op de snij lijn van -i met het poolvlak

van / met betrekking tot den kegel, die q'^ uit T^ projecteert. De

kromme iQ) bestaat derhalve uit de kegelsnede t^" en een vlakke

kromme ).*. In de beide raakvlakken, welke de kegel door / zendt,

zijn de beide op t^^ gelegen punten Q met twee dèl overige vier

vereenigd tot een snijpunt xan Tj* en /.\ waar de laatste door de

aanrakingsribbe wordt geraakt.

§ 6. Beschouwen we nu het oppervlak der punten Q, die overeen-

komen met de punten F van een vlak IJ. Zijn 6\ de snijpunten van

IJ met {)\ dan vormen de zes rechten Sic Si de doorsneden van IJ

met het gevraagde oppervlak. Dit is dus \an den :esden graad.

Daar het tevens de rechten bevat, die o' in Sk raken, liggen in Sk

vier kegeli)unten. Met de beide in IJ gelegen punten van t//- komen
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twee in 71- \ereenigde punlen Q overeen, inet den doorgang van

7V Tl twee punten op T,n T^. Hieruit Mijkt, dat ool^ de vier punten

Tk kegelpunten van //" moeten wezen.

Met eeji \lak komt dus een oppervlak van den zesden graad

Ok'ereen, dat acht kegelpunten en tien rechten bezit.

^ 7. Beschouwen wij thans de \erwantscliap tusschen twee punten

P,Q, die liarmonisch gescheiden woi-den door een hiquadratlsclie

ruimtekromme o* der tireede soort.

Daar P drie koorden van ö^ draagt, is dit punt aan drie ])unten

Q toegevoegd. Met de punten P der reclite / komen overeen de

punten Q van een ruimtekromme /''; immers elk vlak door / bevat

zes punten Q.

De drie aan P toegeweze'i punten Q liggen in het j)Oolvhik 77 van

P ten opzichte van het quadratisch oi)pervlak H- waarop o* is

gelegen. Het vlak 77 wentelt om de aan / toegevoegde poollijn /',

als P de rechte / beschrijft. Bijgevolg is /' een trisecante van /.".

Het regelvlak der koorden van ö"*, die op / rusten, is \an den

negenden graad, zoodat negen van die koorden ook op /' steunen
;

hiertoe behooren de beide trisecanten van ö^ die door / worden

gesneden, en elk drie koorden vervangen. Zij moeten ook /' ontmoeten,

daar ze op de hjpei-boloïde H liggen en zijn tevens trisecanten \an

/". De overige drie koorden welke / en /' snijden, bepalen de drie

Oj) /' gelegen punten Q.

§ 8. Elk der zes raakvlakken \an ö\ welke men door / kan

leggen, bevat een punt en tw^ee raaklijnen van X^ ; deze heeft dus

den rang twaalf en rust in zes punten op o\ Door St duiden wij

de snijpunten van o^ met een door l gelegd vlak aan; de bisecante

h = >S'i ^S', koppelen we aan de bisecante b' = S, ^'4, en beschouwen

de verwantschap tusschen de punten P en P' , waarin 1/ en b' door

/ worden gesneden. Daar P drie bisecauten draagt, heeft men een

(3,3). Wanneer b en b' de rechte / in hetzelfde punt P snijden,

levei't alleen de derde bisecante door P een punt P' dat niet met

P samenvalt ; hieruit volgt, dat de coïncidenties van de (3,3) paars-

gewijs tot een dubbele coïncidentie zijn vereenigd. Door / gaan dus

drie \ lakken, waarin b en b' elkaar op / snijden: de rechte h,

welke door b, b' harmonisch van / wordt gescheiden, bevat nu

vier van de zes punten Q, terwijl de overige twee op b en b' liggen.

De kromme /" heeft dus drie qiiadrisecanten.

§ 9. Zij / een bisecante van ö\ die haar in >Si en S^ snijdt. Door

een punt /-* op / gaan nog twee koorden b, b' van 0^; de meet-

kundige plaats der punten Q ligt dus op een kubisch regelvlak ,/',

met dubbelrechte /.
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Tn het vlak />/ zijn twee der i»mileii Q in S^, tuee in A', gelegen

terwijl r^,, op / en Q^,^ op h ligt. Als P de rechte / doorloopt,

beschrijft do rechte q=:Q^^Q„^ een kubisch regelvlak '/>' met
dubbelrechte /; immers door Q^^ gaan twee rechtcMi </,(/' naar de

punton (2.14 <^l^''" bisecanten A, //, die in het bij r^,., [K'liuoi'ond pnnt
/'* sanieidvomen.

De regelvlakken A\ <P' hebben de trisecanlen t^,t.^ van 0' gemeen,
welke door 5i en S.^ gaan. Immers als P in ;S', komt, wordt t^ een

rechte /;, en, daar Q^^ nti in S^ ligt, tevens een rechte 7.

Daar / voor beide regelvlakken dubbelrechte is, hebben ze nog

een kubische ruimtekromme /' gemeen, welke de punten Q.,,^ bevat.

In de vlakken welke o' in .S'i en ^S., aanraken, is Q^^ met het raak-

|)unt vereenigd; dus heeft /' de kooi'de >\-S'.j tot bisecante. Zij snijdt

o^ in de beide punten, waarvan de raaklijnen op S^S^ rusten, en

heeft de enkelvoudige richtlijnen der regelvlakken /l-\ 0" tot secan ten.

Door de transformatie {P, Q) wordt de bisecante l du3 omgezet in

het samenstel van / zelf met de raaklijnen .s",,.s-.^ in haar steunpunten

en een kubisclie ruimtekromme.

Een trisecante t wordt blijkbaar omgezet in de driemaal te tellen

rechte t en de raaklijnen in de drie steunpunten.

Is / raaklijn ui S^. aan ö\ dan wordt *' een kegel met dubbel-

ribbe /. In het osculatievlak vau S^^ ligt q langs /; dit vlak is dus

gemeenschappelijk raakvlak van ^i' en '/>\ die nog de trisecante door

'^'lï
gemeen hebben. De restdoorsnede // heeft in S^^ de raaklijn met

ö" gemeen.

§ 10. Is / secante van o'' met steunpunt /S dan ontaardt de kromme
X^ in de raaklijn .y van o^ in S en een kromme /'. De poollijn /'

wordt bisecante van /% imuiers .v is een vau de drie koorden welke

/ en /' snijden. Het vlak I'S is raakvlak van //- in /S, dus poolvlak

van F^zS; het bevat de raaklijn s en de trisecante van ö\ waarop

S is gelegen. Van de drie veranderlijke punten Q, welke /'meteen

vlak door l' gemeen heeft, ligt er slechts één buiten S, de overige

twee zijn met S vereenigd.

Een vlak door / bevat buiten /S drie punten Q, heeft in S dus

twee punten met /* gemeen. Ook het vlak I'S, dat niet door /gaat,

heeft in .S' twee punten met P.* gemeen ; dus is S dubbelpuut van /.'.

Het vlak door / en de raaklijn s bevat buiten S slechts één punt

Q; het gaat derhalve door de raaklijnen van het dubbelpuut. Aan

een secante wordt dus een ruimtekromme van den vij/cien (/raad met

een dubbelpunt toegevoegd.

De kromme is van den rang acid. Door / gaan vier raakvlakkeu

van ö\ die tevens aan /.' raken.
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Wisknnde. — De Heer Jan dk Vries biedt een mededeeling aan

:

„(Jcer een stralencomplex, die door tioee kubische ruimtekrommen

lüordt bepaald."

§ J. Wij zullen de koorden der gegeven knbische ruinitekroininen

(>-, ó"\ door r, s aanduiden.

In een vlak et liggen drie koorden r en drie koorden s, dus negen

punlen P =z rs. In liet nuJstehel (P,^) heeft in liet algemeen elk

punt een nulvlak, elk vlak negen nulpunten ((( = {, /5 = 9).

Laat men rt om de lijn / weulelen, dan komen de punten, welke

door twee complanaire koorden r, s op / worden bepaald, in een

verwantschap (3, 3) overeen. Elke coïncidentie levert een punt

Pz=rs; op / liggen derhalve zes punten P, waarvan de nulvlakken

rr door / gaan ; het derde kenmerkend getal van [P,:i) is dus zes

(y = 6).

Zij b een der tien gemeenschappelijke bisecanten van (j' en ö^

Elk punt 73 op /> heeft oo^ nulvlakken^ nl. alle vlakken i? door b.

Elk vlak ,? heeft vier nulpunten buiten b, terwijl tevens alle pun-

ten B nulpunten zijn. De rechten b zijn dus meetkundige plaatsen

van .nnguliere nulpunten en van singuliere nulvlakken.

Neemt men P op c/\ dan is s een bepaalde koorde van ö''
; voor

r kan men evenwel elke rechte nemen, die P met een. ander punt

van (/ verbindt. Elk vlak door s in nu als nulvlak Jt te beschouwen,

waarin P twee der negen nulpunten vervangt. De krommen ö'' en

Q^ zijn derhalve singuliere krommen van het nulstelsel {P,:rT).

^ 2. De poolvlakken van P ten opzichte van de oo- quadratische

oppervlakken door q^ snijden elkaar in een op r gelegen punt R

;

men kan zeggen dat P en R door (-^ harmonisch worden gescheiden.

Als P een rechte / doorloopt dan wentelen de poolvlakken van P
ten opzichte van drie niet tot een bundel behoorende quadratische

oppervlakken van het bedoelde net om drie vaste rechten, beschrijven

dus drie projectieve bundels. Bijgevolg is de meetkundige plaats van

7^ een kubische ruimtekromme /."', welke i-^ in vier punten snijdt;

immers, op de vier raaklijnen r„ van (j\ die op / rusten, wordt P
telkens aan het raakpunt R^ toegevoegd ').

Zij ;S' het op s gelegen punt, dat door o^ harmonisch van P is

gescheiden ; wij beschouwen de verwantschap tusschen R en S.

Met een vlak ^, als meetkundige plaats van ^S', komt overeen

^) Deze bekende involutorische kubische transformatie is grondig behandeld door
Dr. P. H. ScHOUTE (Nieuw Archief voor Wiskunde, 2e reeks, deel IV, 1900, bl. 90).
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een knbisch oppervlak 77' van puiileii P\ daar /7' nogen piiiileii

gemeen heeft met de kabisclie kromme /' welke P beschrijft, als

Li de rechte / doorloopt, is de r.'nruiitscluq) [l-i,S) van den negenden

graad.

Een coïncidentie van R met .s' l<an slechts ontstaan bij samen-

vallen van de koorden r en s, dus alleen o}) een gemeenschappelijke

bisecanie h. Op b vormen de paren \l\R) en (/^.S') twee iiivohities:

zij //,, //, het gemeenschappelijk paar. Neemt men R in ///„ dan

komt F in Hi en -S in Z/^., zoodat //^ en H., twee coincidenties der

{R,S) zijn. Deze verwantschap bezil dcrhahe tirlntiij coïncidenties

;

zij liggen in paren op de tien gemeenschappelijke kooi'den />.

Daar een punt /i\, van rj- is toegevoegd aan elk \mni F op de

raaklijn )„ van R^„ komt R^ overeen met elk pnnt ;S' van de kubische

ruimtekromme o„\ waarin )\ door de transformatie {F,S) wordt

omgezet; o^" heeft blijkbaar met rt"* vier punten gemeen.

De krommen q^ en 0' zijn bijgevolg singidiere krommen der \er-

wantschap {R,S).

Als R de raaklijn i\ van o" doorloopt, blijft F in het raakpunt

van )\; het aan P toegevoegde punt .s'* is dus singulier, en komt

overeen met alle punten van r^. De meetkundige plaats ran >S* is

blijkbaar de rationale ruimtekromme o'\ waarin (/'' door de trans-

formatie {P,S) wordt omgezet.

De verwantschap {R,S) heeft dus tivee .wu/uliere kromnien van

den negenden graad, 0' en (j\

Daar 9^ het raaklijnenregelvlak van o"^ in 12 punten enijdt, hebben

(7* en ö' twaalf punten gemeeji ; analoog rust i/ in 12 punten op f>\

§ 3. Wij beschouwen thans de i-echten p = RS. Als F de rechte

/ doorloopt, zal p een regehlak van den zesden graad beschrijven;

immers boven bleek, dat hel \ lak n z^ P^j in zes standen door /zal

gaan (§J).

Alle rechten p vormen een stralencompïex. Wij zoeken het aantal

stralen p, die tot een waaier met top L en vlak A behooren.

Als R een straal / van (L,/) doorloopt, beschrijft S een kromme,

die ). in negen punten ontmoet (§2); de stralen /' welke die punten

uit L projecteeren, worden aan / toegevoegd. Daardoor ontstaat in

den waaier een xerwantschap (9,9), waarvan elke coïncidentie een

straal p oplevert, die twee bij elkaar behoorende punten R en aS'

bevat.

De complex {p) is dus van den achttienden graad.

Deze complex heeft blijkbaar de 20 punten H tot hoofdpunten,

zoodat elke complexkegel deze 20 punten bevat.
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§ 4. Elk punt B^ van (>' is singulier, want het draagt de rechten

;;, die R,, verbinden mei de punten S der overeenkomstige kromme

(;/ (§ 2); zijn complexkegel is dus ontaaa-d. De krommen q^ en ö'

lioo-en bijgevolg op het singuliere oppervlak van den complex.

De ribben der x^ kegels, welke de krommen (j/ uit de overeen-

komstige punten R^ projecteei-en, vormen een congruentie, waarvan

we de orde en klasse zullen bepalen.

De meetkundige plaats der krommen ö^,' is het opper\ lak ^^-,

waarin het regehiak der raakhjnen r^ door {F, S) woi'dt omgezet.

De kubische kegels, die een willekeurig punt M tot top, 9^ en 0/

tot richtkrommen hebben, snijden elkaar volgens 9 ribben, die elk

een punt ;S' van rr/ met een punt R' van o" verbinden; als Fi'

samenvalt met het punt R^ , waaraan (j/ is toegevoegd, heeft men

een straal der congruentie die door M gaat. Deze 9 punten R' zullen

we aan R„ toevoegen. De rechte MR' ontmoet het bovengenoemde

oppervlak 2^^ m 12 punten S, die in het algemeen op verschillende

krommen o^^ zullen liggen; aan 7t' worden dus toegevoegd 12 jninten

Rg. De verwantschap {R^, R') heeft dus 21 coïncidenties, d. w. z. de

orde der congruentie is 21.

In een vlak ft liggen 3 punten 7i\, , en de overeenkomstige krommen
üg^ hebben elk 3 punten ,S' met ft gemeen; de ZAz.v.^d is derhalve 9.

De stralen R^S vormen dus een congruentie {21,2) ; een soorigeWjke

congruentie wordt gevormd door de analoge stralen SqR. De beide

congruenties hebben achtereenvolgens {>^ en o^ tot .singuliere kromme.

§ 5. Elk punt >S'* der rationale o*' (§ 2) is de top van een waaier

van complexstralen p, waarvan het vlak de overeenkomstige raaklijn

/•„ bevat. De krommen c/ en q^ liggen dus ook op het singuliere

oppervlak.

De oc^ waaiers met toppen >S'* vormen een congruentie, die wij

nader zullen beschouwen.

In een vlak ft liggen 9 punten S^'' ; de aan hen toegCAoegde raak-

lijnen r^ bepalen 9 in ft gelegen stralen /; ; de congruentie is dus

\a:i de negende klasse.

Aan een punt /S* voegen wij de 9 punten .S' van 0^ toe, die uit

het willekeurig aangenomen punt M op de overeenkomstige raaklijn

/'o
kunnen geprojecteerd worden. De rechte MS' snijdt 4 raaklijnen

ï'j, zoodat S' aan 4 punten S^ is toegevoegd. Daar een coïncidentie

S' ^ >S"''- afkomstig is van een straal van den waaier met top S^,

draagt M 13 stralen 7tó* en is de orde der congruentie 13.

De complex bevat dus twee congruenties (13,9), die ieder uit x^
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auiguliere kromme.

§ t). Tot den complex {[>) behoort de regelscliaar van het door o*

en ö' bepaalde ontwikkelbaar oppervlak. Elke raaklijn ;„ snijdt vier

raaklijiien .y,, en omgekeerd ; de raakpunten R^ en >'„ der hierdoor

gekoppelde raaklijnen komen dus overeen in een verwantsciiap f4,4).

Projecteert men de paren dezer verwantschap axiaal uit een rechte

a, dan wordt de vlakkenbundel ('/, in een 12,12) gerangschikt.

Daar elke coïncidentie een straal ji = /i'o'S l<?^ert, die op a rust, is

het bedoelde ontwikJcelhare oijpervlak \an den 24" jraad : liet heeft

Q^ en ö' tot viervoudfj/e krommen.

Alle koorden r^ van i,^, die ö' snijden, behooren tot den complex

;

immers in het snijpunt van /- met o' zijn P en >' vereenigd. De
koorden /• van o', die op een rechte / rusten, vormen een regelvlak

van den vierden graad met dubbelkromme o'; dus zijn de koorden

r* tot een regelvlak van den 12-^ graad vereenigd. Hierop is (/ een

zesvoudicje kromme, want dcor elk van haar punten gaan de gemeen-

schappelijke ribben der kegels welke (f en ó' projecteeren.

In den complex [p) iiomen dus fivee rei/elvlakken van den in-aalfden

graad voor, waarvan de ribben koorden zijn van een der krommen

^% ö' en tevens snijlijnen der andere.

Zij ^;* een koorde van (/, die o^ niet snijdt; de raaklijn r^ in

een van haar steunpunten li^ moet dan het punt F bevatten. Laat

men F deze raaklijn doorloopen, dan beschrijft S een kromme ö/ ;

de kegel, die haar uit 11^ projecteert, heeft 6 ribben gemeen met

den kegel, die q^ tot richtkromme heeft. Elk punt van (/ draagt

bijgevolg 6 stralen p*. Daar een willekeurige koorde ; slechts in

haar steunpunten door koorden /;* kan gesneden worden, dus in

het geheel door 12, is het door de bedoelde koorden beschreven

regelvlak van den 12'^" graad.

De complex bevat dns twee regelrhkken van den twaalfden graad,

die elk uit koorden van een der krommen 9', 0' zijn samengesteld.

Wiskunde. — De Heer Hk. de Vries biedt eene mededeeling aan:

„Over meetkundige plaat.ien, stralen- en nuhtelseh, afgeleid

uit eene kubi^-che en eene hikwadratische ruimtekromme." III.

17. Indien wij aannemen dat de lijn / zelve een complexstraal

is, zonder echter nog tot de uit i2® afgeleide congruentie te behooren,

dan ondergaan de beide oppervlakken i^-" en fi^ belangrijke ver-

anderingen. i2-° ondergaat geen graadverlaging; in plaats van de

regelschaar nl., die de m.pl. is der stralen s die toegevoegd zijn aan

de punten van /, komt nu een kwadratische kegel (eveneens door
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de kegeltoppen), welks top Pi het nulpunt is van /, omdat de beide

toegevoegde rechten van /, die elkaar in iiet algemeen kruisen, en

daarom juist eene regelschaar voortbrengen, thans beide door P/ gaan;

maar Pi ligt niet op i2.\ omdai / wel een complex-, maar geen

congruèntiestraal is. Eene beschrijvende \an den kegel snijdt dus

f2% evenals vroeger eene lijn van de regelschaar, in 6 punten, waaruit

volgt dat / ook nu weer eene zesvoudige rechte van het oppervhxk

is. En aan een \ lak /. door / beantwoordt, evenals vroeger, eene

kubische kromme door de kegeltoppen, en die nu bovendien door

Pi gaat, omdat / eene raaklijn van de in /. gelegen complexkegel-

snede is, maar die dus ook nu weer ^\ behalve in de kegeltoppen,

in 14 punten snijdt; in / liggen dus 14 beschrijvenden van het

oppervlak, zoodat dit inderdaad van den graad 6 -|- 1-^ = 20 is.

Ook heeft de kromme k^-, de doorsnede van den kegel met ii%6 op

/•^ gelegen dubbelpunten, zoodat Ü^" 6 dubbele beschrijvenden bevat.

Eene zeer belangrijke wijziging ondergaat de dubbelkromme van

i^-", n.1. wat l)etreft de punten die zij met / gemeen heeft. Door

zulk een punt moeten n.1. 2 beschrijvenden van het oppervliik gaan die

met / in één \ lak liggen: maar / is nn zelf een complexstraal, en

drie complexstralen kunnen slecht> dan door één punt gaan indien

de complexkegel van dat punt in twee waaiers ontaardt; de eenige

punten dus die de dubbelkromme met / gemeen kan hebben, zijn

de snijpunten van / met de 4 tetraedervlakken.

Deze punten, die wij in § 15 ,S< genoemd hebben, vallen samen

met de punren, die in dezelfde § Ti* genoemd werden. Denken wij

nl. het Alak IT^^. Aangezien ook nu weer, en om dezelfde reden als

vroeger, 9 van de 14 in dit \lak gelegen beschrij\ enden van i2" door

7\ gaan (§13), moeten de 5 overige door een ander punt (Tj*; gaan,

dat in r^ ligt, en welks complexkegelsnede ontaardt in Tj en het

vlak 1\^'^I: dit puilt valt nu echter met S^ samen. Immers de com-

plexkegel ^•an -Sj ontaardt eveneens in twee waaiers, waarvan de

eene in t,, de tweede in een vlak door T-j^ en 7\ ligt; tot dezen

tweeden waaier behoort nu echter blijkbaar onze straal /, en zoo

ontaardt dus inderdaad de complexkegel van S^ in Tj, en een vlak

door /; ,S'i en 7\* zijn dus identisch. Aan /S'i, als nulpunt opgevat,

is een straal s door 7\ toegevoegd, en die tevens op den kwadra-

tischen kegel ligt, dus m. a. w. de straal Pl 2\ ; deze snijdt S^\ behalve

in 1\, nog in 5 punten, en de aan deze toegevoegde stralen s zijn

de 5 beschrijvenden van ii-" door S^ = 1\^ en in het vlak n\
;

de zesde beschrijvende door dit punt, die toegevoegd is aan 1\, ligt

in Tj, maar niet in het vlak IT^.

Wij zien dus dat door ,S'i 5 in eenzelfde vlak gelegen beschrij^•enden
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van ii'" gaan ; de 4 imnkn Si zijn dus ^.5.4 = lO-voudiye punten

voor de dühhelkroimne, en andere /ninfen kan deze kromme met met

ï gemeen hebben. Zij snijdt dus l in 4 tienvoudige punten (d. w. z.

de 40 [)uiiteii van vrocgei- zijn osei-gegaan in 4 tienvoudige), en is

derhalve weer van deti graad 40 -|- 91 =131.
Ook het oppervlak Si* ondergaat belangrijke wijzigingen, aan-

gezien de kegelsnede, die in een vlak ;. ligt, nu steeds de lijn / moet

aanraken. De complexkegel voor een punt J* vnn / Itevat den straal

/: de beide raakvlakken door / aan den kegel vallen dus samen,

waaruit volgt dat voor ieder punt P van / de beide kegelsneden

die er doorheen gaan, samenvallen. De aanschonwelijkste voorstelling

van dit verschijnsel verkrijgt men door in |)hiats van het raakpunt

eener k^ met / twee oneindig dicht bij elkaar liggende snijpunten

te denken : neemt men dan op / 3 zoodanige punten aan, dan gaat

door 1 en 2 eene kegelsnede, en door 2 en 3 eene die er slechts

oneindig weinig van afwijkr, z<^odat er inderdaad door het punt 2

twee gaan. De m. pi. der kege/.meden is dun ook nu weer een ^"^ met

dubbelrechte I, maar deze rechte is eene cuspidaalribbe geworden

;

d. \\. z. dat terwijl vroeger een willekeurig vlak il* sneed volgens

eene vlakke kromme met een dubbelpnnt op /, en slechts de vlakken

door de 4 punten Si (§ 15) krommen met keerpunten opleverden,

nu ieder willekeurig snijvlak eene kromme bevat met een keerpunt

op / (en met eene keerpnntsraaklijn in het vlak van de kegelsnede

door dat keerpunt). Verder moet nog opgemerkt worden dat aan-

gezien de punten Jl* met Si samenvallen, de 4 dubbelpunten 71*

op de dubbelrechte zelve komen te liggen, en dus geen eigenlijk vier-

vlak meer vormen ; niettemin blijft de eigenschap van het gelijktijdig

om en in elkaar beschreven zijn bestaan zoo men wil.

18. De doorsnijdingskromme van den 80'" graad van ^* en ^2'°

is weer gemakkelijk aan te wijzen; zij bestaat uit de lijn /, twaalf-

maal geteld (want eene cuspidaalribbe blijft toch altijd eene dubbel-

ribbe), en uit eene dubbel te tellen aanrakingskromme vanden graad

34 (§ 15), die met een vlak A door / 14 buiten / gelegen punten,

en dus 20 op / gelegen punten, gemeen heeft; deze laatste kunnen

echter geen andere zijn dan de 4 punten S;, want anders zou eene

beschrijvende van ü"" eene k- van i2^ op / moeten aanraken, wat

slechts zou kunnen (aangezien / zelve k^ aanraakt), indien eene be-

schrijvende \an 52-° met / kon samenvallen, wat, zooals wij weten,

niet mogelijk is. De contactkromme van i2* en i2"^" gaat dus vijf-

maal door elk \an de vier punten S;, wat in overeenstemming is

met het feit dat 5 beschrijvenden van 52'" de ontaarde kegelsnede
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(nl. het piuUeiipaar Si, Ti), in het vlak ITi gelegen, in Si aanraken.

De in § 14 ciangegeven methode ter bepaling van het aantal torsaal-

lijnen van de 1^^^ soort oiidergaat geenerlei wijziging; wij knnnen

echter deze methode iiier controleeren omdat wij, in plaats van met

eene regelschaar, met een kegel te doen hebben. Het eerste pool-

oppervlak van Pi nl. ten opzichte van 52" is een i2^ die /.' éénmaal

bevat, en Si' dus snijdt volgens k^, tweemaal geteld, en eene rest-

kronime Nan den graad 24, zoodat de omgeschreven kegel aan den

top P/ van den graad 24 is. Deze kegel nii snijdt den kwadratischen

kegel \_Pi~\ in 48 ribben, dus raken 48 ribben van [P/] Si\ en dus

l-^'\ aan. Het aantal torsaallijnen van de i^^*^ soort is dus inderdaad

48; en dat dit zelfde aantal nu ook in het algemeen gevonden moet

worden, \olgt uit de wet van het behoud van het aantal.

Deze aantallen, 6 en 48, alsmede het aantal punten (nl. 40) die

de dubbelkromme van i^^" met / gemeen heeft, laten zich nu weer

controleeren met behulp van de symmetrische verwantschap van den

graad 70, die bestaat tusschen de vlakken /. door / (§ 16). Tot de

140 dubbelvlakken ö behooren, zooals wij destijds zagen, de vlakken

door / en de dubbelrechten, en die door / en de torsaallijnen van

de l'^f"^ soort, te zamen aanwezig ten getale van 54, doch 60 dubbel-

\lakken representeerende. De dubbelkromme van Si^° heeft met /

slechts de 4 punten Si gemeen, die echter ieder voor 10 gelden, en

de eigenschap hebben dat vijf van de 6 beschrijvenden door elk van

die punten in één vlak liggen : zulk een \iak is dus ongetwijfeld

een veelvoudig vlak der verwantschap, de vraag is slechts hoeveel

enkelvoudige dubbelvlakken het bevat. Xu liggen in het vlak IT^

bijv. 9 beschrijvenden door 1\, en die / in verschillende punten

snijden; door elk van deze laatste gaan 5 andere beschrijvenden,

en zoo vinden wij alvast 45 vlakken die aan het vlak /7\ zijn

toegevoegd.

Nu hebben wij bovendien nog het vlak door / en de &^^ (in t^

liggende) beschrijvende door /Sj ; door echter, evenals wij aan het

begin van § 16 gedaan hebben, een vlak ?. te beschouwen in de

onmiddellijke nabijheid van H\ , en waarin dus 5 beschrijvenden

elkaar b ij n a in één punt van / snijden, overtuigt men zich gemak-

kelijk dat dit vlak voor 5 samenvallende, aan rj\ toegevoegde,

vlakken geldt. Aan I7\ zijn dus 45 -|- 5 = 50 niet met /7\ samen-

vallende, en dus 20 wèl met /J", samenvallende vltikken toegevoegd;

d. w. z., evenals in het algemeene geval een vlak ?. door 2 beschrij-

venden die elkaar op / snijden voor 2 dubbelvlakken geldt, zoo geldt

hier ieder vlak IT;, dat 5 zulke beschrijvenden bevat, voor 5X4
dubbelvlakken; de 4 vlakken /7' representeeren dus 80 dubbeh lakken
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en leveren, met de ()0 reeds gevondene, de J4() dnbbelvlakken naar

beliooren op.

Aangezien door den overgang tol een eomplexstraal alle aantallen

ongewijzigd gebleven zijn, l)evat ii"" ook iin weer 58 torsaallijnen

van de 2''^*-' soort; de 4X1'^J^=^524 snijpnnten van £2* met de

dnbbelkromme van ii"" liggen nn echter een weinig anders. De
punten Ti blijven 36-vondig voor de dubbelki-omme, en leveren dns

4 X '^2 = 288 snijpunten op, de 58 torsaallijnen van de 2'^'' soort

58, de 6 dubbelribben 3X6 = 18 andere; de 4 punten Si=^ 7)^

echter absorbeeren ieder 40 snijpunten. Denken wij nl. onze tiguur

beweeglijk, en in het liijzonder /geleidelijk overgaande in een complex-

straal, dan zien we hoe de vier punten 1]^ hoe langer hoe meer

tot Si naderen, maar tevens, hoe de 40 snijpunten xiin l met de

dubbelkromme zich hoe langer hoe meer groepeeren in 4 groepen

van 10, z(')('idanig dat elke groep als 't ware door één van de punten

Si aangetrokken wordt ; nu geldt elk vaji die 40 punten voor 2, elk

punt J'/* voor 20 van onze gezochte punten ; op het oogenblik dns dat

Ti""', alsmede de 10 punten der bijbehoorende groep, met Si samen-

vallen, geldt dit punt voor 40, alle vier tezamen dus voor 160; en

de som der 4 ^'et gedrukte getallen geeft weer 524.

19. Belangrijker zijn de wijzigingen, indien wij nu teu slotte

aannemen dat / een congruentiestraal wordt ; aan i^^ valt natuurlijk

niets te bespeuren, daar / een eomplexstraal blijft, maar de andere

meetkundige plaats wordt een oppervlak i^^% waarvoor /slechts eene

vijfvoudige rechte is. De regelschaar van vroeger \vordt nl. ook nu

weer vervangen door een kegel [.P/], maar de top Pi zelf ligt nu

op Ü^ omdat / een congruentiestraal, en dus zelf eene beschrijvende

is. Zelfs treedt zij tweemaal als beschrijvende op; Avant de kegel

snijdt 12" volgens eene h^'^ die nu o. a. ook een dubbelpunt in Pi

heeft, en aan dit dubbelpunt beantwoordt de lijn / tweemaal.

Eene beschrijvende van den kegel [P/] snijdt ii^ in Pi en in 5

andere punten; dooi- het bijbehoorende nulpunt op / gaan dus 5

beschrij venden die niet met / sanien\allen, d. w. z. / is eene vijf-

voudige rechte.

Aan een \lak ). door / is eene kubische kromme toegevoegd, die

de 4 kegeltoppen en Pi bevat, en dus i2® nog in 13 andere punten

snijdt; in een vlak X liggen dus, behalve /, 13 beschrijvenden, d. w. z.

ons oppervlak is een i2^* van den 18^^" graad, met eene vijfvoudige

rechte /.

Onder de beschrijvenden van den kegel [P/] zijn er twee die k^-

in P. aanraken, en onder de kubische krommen eveneens; de
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riiiJpiiiiten oer eerste zijn de nadere sjiijpnnte]i van / met twee

besclirijvenden die met / samenvallen, de vlakken, toegevoegd aan

de laatste, de verbindingsvlakken : twee bijzondere torsaal vlakken

en klemj)nnten dus (zie § 20).

De lijn Pi 7] \s eene beschrijvende van den kegel [P/] en snijdt

£i\ behalve in de/.e twee punten, nog in 4 andere ; de bijbehoorende

4 stralen s gaan door Si^^T,^, en liggen in het \]ak /7', terwijl

de aan 7) toegevoegde straal .v in t^ , maar niet in 17) ligt; de

punten Si zijn dus ^.4.3 = 6-voudige punten voor de dubbel-

kromme, en andere kan deze kromme blijkbaar weer niet met /

gemeen hebben. Zij heeft dus 24, in 4 zesvoudige punten vereenigde,

punten met /gemeen, en aangezien er in een vlak P. door / ^.13.12r=r78

niet op / gelegen punten aan\Aezig zijn, bedraagt de graad der

duhbelkrormne thans 24 -[- 78 := 102. Het aantal dubbelpunten eener

vlakke doorsnede van i*^^ bedraagt dus nu 102 -|- 6 -f- 10 = 118,

en hieruit volgt voor de klasse 18.17 — 2 . 118 i= 70 =r 8,3; de

formule tj= 2 . e,?— 2 . f
</

geeft dus fJ = 2 . 70 — 2.18 = 104

torsaallijnen van beide soorten.

De formule

f = P + ? — r/'

ook thans weer toegepast ter bepaling van het aantal beschrijvenden

van den kegel [P/j die k^- aanraken, en dus van het aantal torsaal-

lijnen van de 1^ soort, geeft de volgende uitkomsten. Het vlak van

de voorwaarde p snijdt Z^"- in 12 punten; door elk van deze gaat

eene beschrijvende van den kegel die 52% behalve in Pi, nog in 4

punten snijdt; het getal p is dus gelijk aan 48, en q eveneens. De
lijn van de voorwaarde g snijdt den kegel in 2 punten, en door elk

van deze gaat eene beschrijvende van dien keael waarop, behalve

Pi, 5 punten van /.•^-
; g is dus ^2.20, en duss=2.48— 2.20:=56.

Hieronder zijn echter begrepen de 6 dubbelrechten, tweemaal geteld;

het aantal torsaallijnen van de 1^ soort bedraagt dus 5(5—2X^=44.
Ter controle beschouwen wij weer even het eerste pooloppervlak

van Pi ten opzichte van S2\ een £i' die fi** in Pi aanraakt en door

P gaat. De doorsnede met S2^ bestaat dus uit k^, tweemaal geteld,

en een rest van den graad 30— 2.3=:24, die echter uit Pi door een

kegel slechts \an den graad 22 geprojecteerd wordt, omdat Pi zelf

een dubbelpunt van die kromme is (S2^ en Si' raken elkaar immers

in Pt); deze kegel heeft met den kegel [P/] 44 beschrijvenden

gemeen, en deze raken k^-.

Het aantal torsaallijnen van de 2" soort van i2 ^* bedraagt

J04— 6 — 44 = M.
De verwantschap der Alakken / duor / is ihans van den graad



is2i

52, met 104 (liibholx lakken. In oen vlak /. locli liggen, heiialve /,

13 besciu'ijvenden van 12 \ on door elk \an de ['] jiunlen waarin

deze / snijden, gaan 4 aiak-re: aan ieder \ lak /. zijn dns 4X1'^^= •^-

andere toegevoegd. De dnbbelx lakken zijn-. \'\ de \ lakken door de

44 toi-saallijnen van de eerste soort; 2". de \ lakken door <le 15

duhbelribben, elk tweemaal geleld: 3". de 4 vlakken 17), elk 12-

niaal geteld, omdat in ieder zoodanig vlak 4 besclirijvenden door

het punt *S/ gaan (vgl. §18): wij vinden (\\\> 44 -f 2. (i -|- 4.12= 104

dubbelvlakken.

En wat eindelijk het aantal van 4 X ^^^2 = 40(S snijpunten \an

de dubbelkromme met ii^ betreft, in de 4 punten 7/ üggen er

weer 288 (vgl. § 18), in de klempiinten van de torsaallijnen \ au

de 2'^ soort 54, in die \im de 6 dnbbelribben 18, en in de 4

})unten Si, die voor de dubbelkromme zesvoudig zijn, 48, tezamen

288 4- 54 -f IH + 48 = 408.

20. De twee bijzondere klempnnten op /, die wij in de vorige

§ ge\ ouden hebben, waren de beide brandpunten van den congruentie-

straal /, en de beide torsaalvlakken de bei<le brandvlakken : immers

in deze punten werd / door een oneindig dicht daarbij gelegen cou-

grnentiestraal gesneden. Noemen wij, met eene kleine wijziging in

de notatie, de lijn / van nu af aan .v„, het nulpunt P^, dan ligt

J\ op S-\ en is in het algemeen een gewoon punt \an dit oppervlak.

Denken wij het raakvlak in dit punt, en hierin eene willekeurige

lijn t door P„, dan heeft deze twee toegevoegde rechten die elkaar

kruisen, en indien dus een punt P de lijn / doorloopt, zal de aan

P toegevoegde complexstraal .s eene regelschaar doorloopen, tot welke

ook onze straal .>„, een straal der congruentie, behoort: aangezien

echter t eene raaklijn is \'an SJt'\ zal nog eene tweede beschrijvende

der regelschaar, oneindig dicht bij .v„ gelegen, tot de congruentie

behooren, eclitei' zonder .>•„ te snijden. Denken we nu echter den

complexkegel aan het puui P„, en snijden wij dezen met het raak-

vlak, dan vinden wij twee lijnen t die tevens lijnen s, nl. complex-

straleji, zijn, en wier beide toegevoegde elkaar dus snijden. Nu zullen

de lijnen s, toegevoegd aan de punten P van t, dus twee kegels

doorloopen, die ook .>„ bevatten, eji dus hunne toppen op .Sg hebben,

terwijl wij uit onze \'roegere beschouwingen weten dat deze toppen

niets anders zijn dan de nulpunten der beide stralen t : en nu zal

in elk dezer nulpunten s^ door een oneindig dicht er bij gelegen

congruentiestraal gesneden worden ; de beide kegeltoppen zijn dus

de brandpunten xan .s„. Dus: me/i vindt de brandpunten van een

congruentiestraal s^ door het {op ii" (gelegen) nulpunt P„ van d\ on

54
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te zoeken, den coinplexkeyel U(in dit punt niet het raakvlak in P,

aan ii* ie snijden, en van de beide snijlijnen t de nulpunten te nemen.

En de beide brandvlakken zijn de vaakrlakken door s^ aan de corn-

plexkegels der l)r<ind[ninten.

Is P„ een [jiiiit der dubbelkromme /i," vuii il\ dan is .s-„ een

diibbelstraal der congnientie (§12;; de coniplexkegel van P^ snijdt

nn de beide i-aakvlakken van P^ in tweemaal twee stralen /,

zoodat wij oj) .v^, nu twee })aar brandpunten, en door x„ twee paar

brandvlakken vinden : en aangezien het foeaaloppervlak der congrn-

entie door eiken eongruentiestraal in de beide brandpunten wordt

aangeraakt, zal iedere dnbl)els{raal het foeaaloppervlak dus 4 niaal

aanraken. De 4 raalvN'lakken zijn de brandvlakken, eehter zóó dat

als één paar brandpunten F\^, I\ heet, het brand vlak van F^ raak-

vlak is in F.,, en omgekeerd.

Laat J\ een punt zijn van k', die als enkelvoudige kromme

op Ü" gelegen is; .s^ is dan de raaklijn aan k^ in 1\, en behoort

tot de congruentie. De compleA-kegel van 1\ snijdt het raakvlak in

dit punt aan ii" \olgens s„ zelf, en nog eene tweede beschrijxende

;

van de beide brandpunten van s^ is dus Pg het eene, terwijl het

andere het nulpunt is van de tweede in het raakvlak gelegen

beschrijvende van den complexkegel van 7^^ : en van de lieide brand-

vlakken is het oscidatievlak van / in P^ het eene, omdat dit inder-

daad twee elkaar in P^, snijdende, oneindig dicht bij elkaar gelegen,

congrnentiestralen bevat (nl. twee raaklijnen van k*-. het raakt dus

het foeaaloppervlak in het andere brandpunt, d. w. z. het raaklijnen-

op])ervlak van k\ dat van den 8*-'" graad is, omhult het foeaal-

oppervlak, en de kromme k" zelve ligt op het foeaaloppervlak.

De vraag hoe de kegel toppen 7', zich ten opzichte van de congru-

entie gedi'agen, hebben wij reeds in § 11 beantwoord: i^" snijdt het

vlak Ti volgens eene vlakke k'\ en de aan de punten van deze toe-

gevoegde stralen .v vormen een kegel van den 9^" graad aan den

top T{, en met 3 dubbelribben en 3 viervoudige ribben, welke

laatste samenvallen met de 3 tetraederribben door 7].

Denken we een willekeurig punt P van k", dan is hieraan een

straal .>• door 7] toege\oegd; nu ontaardt de complexkegel van Pin

een vlakkenpaar, waaraan t, het eene bestanddeel is, terwijl het

antlere door 1\ gaat, eti deze ontaarde kegel snijdt het raakvlak in

/-* aan 12"' volgens de raaklijn f in J^ aan k\ en volgens eene andere

rechte t^- door P. Aan die j-aaklijn is als nulpunt het punt. 7',- toe-

gevoegd, zoodat voor eiken eongruentiestraal door 7] dit punt zelf

een van ile biaudpunten is; hel andere is het nulpunt van de rechte /^.

Om hel braudxlak \au den beschouwden straal ^ in hel punt
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/' Ie \iiuleii, /.oikIcii wij xolucns licl \M()i-i:a:ni;'(' den coinnIcwUcn-el

van 7/ moeien kcM^iieii, die in eer>le inslanlie uelieel (inliepaaM is.

herinneren wij ons eeliter dat in het algenieene geval <lie coniplex-

kegel tevens de ineetknndiue phials der aan de pnnlen van <le laak-

lijn / toegevoegde stralen s is, dan kunnen wij ook in dit geval een

l)e[)aalden kegel krijgen, n\. den kegel die in de plaats treedt van

de regelsehaar indien de lijn / oNcrgaat in een coniijlexstraal s, en

die in het algemeen de 4 kegelto|ipen bevat, en dus hier, waar

7/ zelf de kegeltop is, de drie tetraederrihiten door dit punt zal

bevatten. ( >p de/.en kegel liggen di- beide stralen .v, die toegevoegd

zijn aan de beide oneindig di'dit bij elkaai' liggende jtnnten van k'

die op / liggen, en het vlak door deze is hel brandvlak van onzen

straal .v in 7): maar die oneindig di(dii bij elkaar liggende ribben

van den kwadratischen complexkegel liggen naluui-lijk ook 0[) den

kegel van den 9'' graad (zie boven); men kan dus koi-ter zeggen

dat vooi' lederen sti-aal van dezen kegel 7' een \an de i)rand[)nnten,

en het raakvlak aan den kegel een van de Itrandv lakken is.

ledere eongruentiestraal dooi' 7', dus ieden^ besehrijvende \an den

kegel \an den 9" graad met dit [»unt als top, moet in /''/ met het

focaaloppervlak twee samenvallende jinnten gemeen hebben; Ti is

dus voor het focaalop[)ervlak een veelvoudig pnnt, eehter zonder dat

de kegel van den 9*^" graad tle raakkegel is : want de raakvlakken

van dezen kegel raken het foeaaloppervlak in de niet met 7', samen-

vallende brandpunten zijner beschrijvende lijnen ; de raakkegel in

T, wordt ondiuld door de brandvlakken dezer laatste categorie van

brandpunten.

21. Tegenover de vraag \velke com[)lexsti'alen door J] tot de congru-

entie behooren, staat de andere, welke complexstralen uit t, tot de con-

gruentie beliooren. In het voorgaande hebben wij deze stralen herhaal-

delijk ontmoet. Ieder oppei'vlak ii"" toch, gevormd door de congru-

entiestralen die eene rechte / of een coni[)lexstraal s, en ieder opper-

vlak ii^*, gevormd door de congruentiestralen die een congruentie-

straal .s snijden, bevatte, zooals wij destijds bewezen hebben, zulk

een straal: wij gaan nn aantoonen dat al deze stralen een Wtiaier

vormen. Te dien einde denken wij het raakvlak q in T; aan S2\

en snijden dit volgens de rechte /• met t, . Xn zagen wij in de vorige

§ dat de stialen .y, toegevoegd aan de punteji van t;, een kwadratischen

kegel \ormen met 7', als top, en die de drie tetraederribben door

7/ bevat; is de in r, gelegen basiskromme \an dezen kegel /-, dan

zijn omgekeerd de punten van k- de nulpunten van de stralen .y die

in o gelegen zijn en door T) gaan, want de stralen s, toegevoegd

54*



824

aan de punteji eeiier rechte, gaan door liet nulpunt van die rechte,

en de straal s, toegevoegd aan een punt \an t;
, gaat bovendien

door Ti.

Doorloopt een punt P een van de stralen van den in q gelegen

waaier [Ti], zeggen we .^o, dan vormen de stralen s, toegevoegd

aan de punten P, den complexkegel van het nulpunt P^ van s^,

welk punt op k" ligt; deze complexkegel ontaardt echter in een

vlakkenpaar, nl. t/ en een vlak door P^ en 7], en de snijlijn U

dezer twee \lakken is de congruentiestraal, die aan T is toegevoegd,

\oor zoover dit pnnt wordt opge\at als een punt van den straal .y^

;

de vraag is dus hoe zich de stralen // gedragen als .s;, den waaier

[Ti] doorloopt, of, wat op hetzelfde neerkomt, hoe zich de vlakken

Titi onder die omstandigheden gedragen. Wij willen trachteji te

vinden hoevele van die vlakken door een willekeurigen straal Xj door

Ti gaan. In een willekeurig vlak door .Vj ontaardt de complexkegel

in twee waaiers; de eene heeft den top 7), de andere een in r/ ge-

legen punt 7Y\ In ieder \lak door ,s^ ligt slechts één zoodanig punt

Ti*; maar als /S\ het snijpunt is van .s^i met t^-, dan ontaardt ook

de complexkegel van >S\ in een ^'lakkenJ)aar, waarvan het eene

bestanddeel natuurlijk weer t/ , het andere een vlak door S^7) is;

/Sj is dus zelf ook een i)unt 7','% en het gevolg hiervan is dat 7V*

eene kegelsnede Z;*^ doorloopt, die in de eerste plaats door S,, en

in de tweede plaats, zooals gemakkelijk is in te zien, door de drie

in Ti gelegen kegeltoppen gaat ; immers gaat een ^'lak door .^j ook

nog door een tweeden kegeltop, dan ontaardt de complexkegel in de

beide waaiers aan T; en aan dien tweeden kegeltop.

Alle stralen door een |>unt T^ van k*^, en die s^ snijden, zijn

\olgens het voorgaande complexstraien; hieruit volgt omgekeerd dat

de complexkegels van alle punten van s^ in t, dezelfde basiskromme

hebben, nl. l-*\ Zal nu de ontaarde complexkegel van een punt van

k^ door .s-, gaan, dan moet dat punt blijkbaar tevens op A*^ liggen,

en van zulke punten bestaat er, afgezien van de drie in t/ gelegen

kegeltoppen, slechts één; in den waaier [Ti] is dus slechts één straal

aanwezig, \oor welken de (ontaarde) complexkegel van zijn nulpunt

door een voorgeschreven straal s^ gaat, d. w. z. de tweede bestand-

deelen van de coniplexkegels van de nulpunten der stralen van den

waaier [Ti] vormen een vlakkenbundel, of de .stralen van Ti, die

tot de congruentie hehooren, vormen een waaier.

De as a van den vlakkenbundel moet noodzakelijk de kromme k

snijden; immers was dit niet zoo, dan zou een willekeurig vlak

door a P in twee punten snijden, en de complexkromme

in dat vlak ontaarden in 3 waaiers (nl. één aan Ti steeds mede-
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gerekend) iiiplaats van in 2. Dit l>ez\vaar lieslaal niet indieji a de

kromme /'^ in een i)unl .1 snijdt; dan toch snijdt ieder vlak door a

/% beliahe in A, nog sleehts in één punt 7'''', en A zeH'is een punt

Ti^ voor hel vlak door a dal k- aanraakt. J)i' as d is t'i'nvoiuVui

die vechti', (lic de eiijensdtap heeft dat de comple.vl-etiels luirer pmiteii

tof gemeenschappelijke hasiskromme de kegelsnede k'^ zeln' hehben

;

immers voor ieder vlak door a moet het op /" geleg-en punt 7^^*

tevens op /i*"' liggen, dus vallen Z" en Ir'"^ samen.

Voor lederen straal van den in r/ gelegen waaier [/l] is blijkbaar

A zeit' het eene brandpunt en r, het bijbehoorende brandvlak, want

iedere sti-aal wordt in .1 door een iiaburigen van den waaier gesneden;

het andere brandpunt is het tweede snijpunt 7V'" niet k', en hier

gaat hel iweede brandvlak door T;. Het /ocaalopperv/ak moet dus

Ti voh/ens de keyelsnede k- aanraken ; liet punt A zelf is echter een

singulier punt, icant hier is >'eder vlak door de lijn a een raakvlak.

Voor de raaklijn in .1 aan k'^ vallen de beide brandpunten blijk-

baar met .1 samen; de brandvlakken \ allen eehter niet samen, want

het eene is t, , en het andere verbindt de raaklijn met 7'-.

22. Graad en klasse van het tbcaaloppervlak laten zich onmid-

dellijk bepalen door middel van twee dualistisch tegengestelde formules

van ScHUBERT, nl.

eop- = ap(je + aphe — ape,

en

eOf' = Oe<ip 4- OeJi-, — Ope ).

Wij voegen aan lederen straal y der congruentie alle andere stralen

als stralen h toe, verki-ijgen dan een stel van x' stralenparen, en

kunnen op deze de beide zooeven geciteerde formules toepassen. Het

symbool o duidt aan dat de beide stralen van een paar elkaar moeten

snijden, e dat zij oneindig dicht bij elkaar moeten liggen, en p- dat

het snijpunt p in twee vlakken tegelijk, dus op eene voorgeschreven

rechte, moet liggeJi ; s-jp- is dus blijkbaar de graad van het focaal-

oppervlak. De voorwaarde opgg wijst het aantal paren aan die elkaar

snijden, terwijl het snijpunt p in een gegeven vlak, en de straal g
eveneens in een gegeven vlak ligt; nu liggen in een gegeven vlak

14 stralen onzer congrnentie, dus 14 stralen g ; elk van deze snijdt

het vlak der voorwaarde p in één punt, en door elk \ an deze gaan

nog 5 andere stralen der congrnentie; opg^ is dus = 14 X -^
=^ '^*''

en apjhe beteekent hetzelfde, en is dus eveneens = 70.

Bij ape moet meer op het snijpnnt der beide stralen en op het

1) ScHUBERT, 1. c. p. 0:2.
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vi'rl)iii<liii.us\ hik (laii op de siralen zelve gelet worden; cp,' geeft \\\.

aan liet aantal sli-aleiii)ai-en die elkaar snijden, en waarbij liet snijpunt

op eene gegeven lijn ligt, en tegelijkertijd het vei'biiidingsvlak door die

lij]i gaat; dit getal is blijkbaar het derde \an de drie karakteristieken

der eongruentie, de rang dus, echter vermenigvuldigd met 2, omdat

ieder stralenpaar der {-ongriientie 2 paren <ih voorstelt ; ape is dus = 80,

zoodat de graad van het focaaloppervlaJc gelijh h aan 7()-|-''^0—80^60.

^ae^ ^vijst het aantal oneindig dicht bij elkaar liggende stralen-

paren aan wier \erl)iudingsvlak door 2 gegeven j)unten, dus door

eene voorgeschreven rechte, gaat, dat \\\\ dus zeggen de klasse vau

het Ibcaaloppervlak. Nu geeft <ie(ii, het aantal stralenparen aan wier

verbindingsxlak door een gegeven punt gaat, terwijl ook de straal^/

door een gegeven punt gaat. Er zijn dus 6 stralen ƒ/, en in het vlak

door één van die stralen en het juint der voorwaarde e liggen,

behalve (j, nog 13 andere; (jey,, en nelip zijn dus ieder =i (5 X 1 3 = 78,

en fipe was 80, dus Is de klasse van het focwdoppervlak ^= 78+78
— 80 = 70.

Het ni(^ge geoorlooftl zijn hier in het voorbijgaan op eene kleine

onnauwkeurigheid te wijzen die Schubp:rt begaat op p. 64 van zijn

,,KaIkiir", waar hij formules geeft voor graad en klasse van het

focaaloi)pervlak eener congruentie, en daarbij hot getal Ojx', door

hem (• genoemd, slechts éénmaal in rekening brengt ; in Pascaj,-

ScHEPP's welbekend ,, Repertorium", IM. II, p. 407 vindt men de

juiste formules, \\\. met het i-anggetal / t\veemaal iu rekening gebracht,

aangegeven.

In eene stralencongruenlie komen in het algemeen x'- stralen voor

wier beide brandpunten samenvallen : ook deze zijn in onze congruentie

gemakkelijk op te sporen. Volgens § 20 toch moeten wij, om vau

een willekeurigen straal s^ de brandpunten te vinden, in het nulpunt

P^ den comjilexkegel en het i-aakviak aan il' aaidjrengen, en deze

met elkaar snijden: de nulpnnlen der snijlijnen zijn de brand|)nnten

van .s'^,, en de raakvlakken door .v„ aan de complexkegels der b'-and-

punten de brandvlakken. Zoodra dus de complexkegel van Pp het

raakvlak aan fi'' aanraakt volgens eene lijn t, zullen van s^ de beide

brandpunten samenvallen in het nidpiinl \an /, en de beide brand-

vlakken in het i'aak\lak do(U' s^ aan den complexkegel \an het eenige

brandpunt.

De punten I\. wier complexkegel i2'' aanraakt, zijn weei" te vinden

met l>ehnlp van SrnrinwfT's ,.Kalkiir'. Wij \oegen de beide stralen .v,

volgens welke de complexkegel van een punt J\ van il' het raak-

vlak in dat punt snijdt, aan clkaai' t(^c, verkrijgen op die mariier
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ecnstel van y:- sii-aloii|iaroii, eii |)ass(:'ii daaidp (!•• rurmuN':

eay := (j,/^. -1- o/i^ -\- Op- — ope

toe'); het linker lid wijst nl. hot aantal coiiirideiitics auii wiei

siiiji>unt in een gegeven vlak ligt, dat i> dus lilijkUaar de graad van

de kromme die de meetkundige plaats is van de ge/.oeiite punten

1\, . n,j,, duidt hel aantal stralenjiaren aan wier heytanddoel 7 in een

gegeven vlak ligt : dit vlak snijdt uit i2' eene vlakke k\ die geen

andere singulariteiten bezit dan 3 did>bel[»unten, en dus van de klasse

6.5 — 2.3 = 24: is, en alle eomplexstralen in dit vlak omhullen

eene kegelsnede : er liggen dus 48 eomplexstralen 7 in dil \ lak die

ii' aanraken. Brengt men in een der raakpunten het raakvlak aan

ii' aan, dan ligt hierin één straal h\ cxje is dus =4!S, en natuurlijk

evenzoo oJig.

l)ij (jy/- moet men het aantal siraleni)aren opsporen wier snijpunt

in twee gegeven vlakken tegelijk, dus op eene gegeven reehte, ligt

;

deze reehte snijdt il" m 6 punten, en in het raakvlak liggen twee

stralen van den complexkegel, en dus ook 2 [)aren gli, omdat elk

van heide stralen zoowel 7 als h kan zijn: dus op- =zV2. Voor

Gpe eindelijk moet het raakpunt in een gegeven vlak liggen,

het raak\lak door een gegeven punt gtian ; men kan dus of in de

punten eener vlakke doorsnede van il^ de raakvlakken aiinbrengen,

en de klasse \an het door deze omhulde ontwikkelbare oppervlak

bepalen, öf den omgeschreven kegel construeeren, en den graad der

contactkromme berekenen. Het laatste is het eenvoudigst: want de

contactkromme is de doorsnede van i2' met het eerste poolopperxlak

van den top van den kegel, en dus \an deji graad 6 . 5— 2.3 = 24,

omdat het eerste pooloppervlak de dubbelkromme /^ bevat en deze

zich dus, tweemaal geteld, afzondei-t. Maar de beide eomplexstralen

door het raakpunt en in liet raakvlak tellen weer voor twee paren,

en zoo is dus <7/>(^= 48, waaruit volgt fo^v :^ 48 -[- 48 -{- 1 2 — 48= 60;

er liyt dus op 52" eene zekere kromme k'^" van den e/raad 60, die

de eigenscJiap Ifeft dat de stralen s, toegevoegd aan hare punten,

samenvallende brandpunten en brandvhilken hebben.

Men kan zich afvragen hoe de kromme )('" zich zal gedragen ten

opzichte van de vier kegeltoppen T,, waar de complexkegel onbe-

paald wordt. Xii weten wij echter uit § 21 dat in het vlak t/ slechts

één straal met samenvallende brandpunten ligt, nl. de raaklijn in

.1 aan /.- ; dus zal /i^° i'énmaal door de 4 kegeltoppen gaan. Dat

voor die raaklijn in A aan k'- de beide brandvlakken niet sam^^n-

valleii, is eene bijkomstige omstandigheid die verder van geen belang

1) ScHUBERT, 1. c. p. 6"2.
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is; deze iiilkoinsl hoi'usllc iil. op de onderstelling dat door eene

kegeli'ibbc slechts één iaak\lak van dien kegel gaat ; voor het pnnt

A echter ontaardt de eonij»lexkegel in een vlakkenpaar, welks snij-

lijn jnist de raaklijn in .1 aan /- is; het i-aakvlak door die lijn aan

den kegel wordt dws in eerste instantie onbepaald.

De stralen der ('ongrnejitie met samenvallende brandj)unten bepalen

een regelvlak, waarvan wij nn ten slotte den graad nog willen bepalen.

Te dien einde moet het regelvlak gesneden worden met eene

willekeni-ige rechte, en nu weten wij dat alle stralen der congrnentie

ilie eene rechte / ontmoeten, een regelvlak fi-" vormen, en dat de

nulpnnten dier stralen op eene kromme k'^- gelegen zijn die 0[) 52"

ligt, en enkelvoudig door de 4 kegeltoppen gaat. Het is duidelijk dat

aan een snijpunt van /•'-' en //'" een straal beantwoordt met samen-

vallende brandpunten, en die / snijdt, met uitzondering van de kegel-

toppen ; immers aan 7', is, wat /*" aangaat, de raaklijn in A aan

/r toegevoegd, daarentegen wat /'- aangaat de verbindingslijn van

het snijpunt van / en r, met A, zooals wij nn weten. Nu is k^^,

zooals wij ^veten, de volledige doorsnede \"an *2'' met eene regel-

schaar: het volledig aantal snijpunten van /t^- en /t"" bedraagt dus

120. Zonderen wij hiervan de 4 kegeltoppen af, dan komt als uit-

komst \oor den dag dat de stralen der congruentie met samenvallende

brandpunten een regelvlak vormen van den graad 116.

De kromme /t*** snijdt t,- , behalve in de 3 in dit vlak gelegen

kegeltoppen, nog in 57 andere punten, die natuurlijk op de door-

snede /i" \an ii" en t/ liggen ; aan elk van deze punten is een stj-aal

door 7' toegevoegd met samenvallende brandpunten ; c/t^ 4 A'e-^^^/fó^^y^^/z

zijn dus voor het oppervlak 12"" ol-voicdige punten.

Meteorologie. — De Heer J. P. van der Stok biedt eene mede-

deeling aan van den Heer C. Braak : ,,Len ujeervoorspellina

op langen termijn voor den Oostmoesson op Java.'

(Mede aangeboden door den Heer Juuus).

In een vorige mededeeling ^) werd uit een onderzoeic der corre-

laliefactoren afgeleid, dat in den Indischen Archipel, inet uitzonde-

ring van het westelijk deel benoorden den evenaar, een duidelijk

velband bestaat tusschen de veranderingen van Jaar tot jaar van

den barometerstand eener- en den regeu\al andererzijds. De aard van

dit verband bleek afhaidvclijk zoowel van de geographische ligging

als van het jaargetijde.

1) Verslagen dei' Kon. Akad. vau Welensc-happen Ie Amsterdam, 29 Jimi 11)12,

p. 193-200.
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Iii het xolgoiide /al worden Lielraclit aan Ie Idoiieii, dal dil ver-

band het stellen van een iiioüiiose op langen termijn ino<ielijk

maakt en wel nn't iwn ii\iiirs<-liijnHjJJn'iil t/ir vonr dr pi'itll'i]k hrulL-

haat' /.v.

Hiervoor is .la\a gekozen, onidai wegens de intensieve beltoii-

wing een proiinOM' voor dit eiland meer dan \oor eenig ander deel

van den x\rchipel waarde heeft. \'erder zullen de l)escliouwin,<>en

worden beperkt tot den Oosimoesson. onalat liet vi'rband in den

Westmoessoii minder duidelijk en een vooi-spelling vooi- het jaarge-

tijde met overvloed igen regen \an seenndair belang is.

Aangetoond zal moeten worden, dat dt barometerveranderingen

van jaar tot jaar \olgeiw bepaalde wetten elkaar opvolgen, zoodat

zij vooruit te bepalen zijn. Verder zal met xoldoende zekei'heid vast-

gesteld moeten kunnen worden hoe de regeiixal zich bij bepaalde

barometerafwij ki ngeii gedraagt.

Xu is, wat de voorspelling van de baromelerafwijkijigen aangaat,

.la\a l)e voorrecht boven ieder ander gebied ter wereld, omdat de

klimaatsschommelingen xanjaar tot jaar grootendeels worden belieersclit

door de luchtdrnkkingen boven Xoord-Anstralië, welker afwijkingen

zich door een buitengewone regelmatigheid kenmerken. Geen enkel

station daarbuiten kan in dit opzicht met Xoord-Anstralië wedijveren,

ook niet Bombay of Cordova (Argentinië), welke stations door

LocKYER als de representanten van de beide typen der 3.5 jarige

barometerperiode zijn gekozen ^). Tevens is de amplitude in Austra-

lië belangrijk grooter dan elders.

De veranderingen van de luchtdrukking in Xoord-Anstralië ten

opzichte van den normalen toestand zijn in kromme I op de plaat

in beeld gebracht door middel der zesmaand afwijkingen van den

barometerstand te Port-Darwin, maandelijks uitgezet, zoodanig dat

bijv. de afwijking in het tijdvak Januari tot en met .luni (ten

opzichte var. den noi'malen stand in dezelfde maanden; op J April

is in teekening gel)racht. Van 1899 af is de basiswaarde veranderd,

blijkbaar doordat iets aan "den barometer of zijne opstelling is

gewijzigd.

De kromme vertoont eenige zeer regelmatige reeksen van gohen,

nl. van 1878-1881, van 1885-1891, van 1896-1904, terwijl in 191i

een Jiieuwe serie schijnt te zijn begonnen. De mtwunn en minima

zijn aan een bepaald gedeelte van het jaar verbonden, zij ontwikke-

len zich namelijk in de eerste en laatste maanden van het jaar.

1) Sülar Physics Coaiuiitlee. Moulhly mean values of baiometric pressure.
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Il(M zou xoor tlo hand liuiicii iiojii' \;ui af lid jaar 1-^70 xcrdcr

terug te «iaaii en aan de hand der waarnemingen op andere stations

niet U\ngere waarneniingsreeksen het verhand tnsseiien /.onnex lekken

en sioringsperioden in de baroine^erschoninieling nader te onderzoe-

ken. Hiervoor zonden o.a. in aanmerking komen lUitavia, Adelaïde,

l)ond)ay en Madras. Doordal echter oj) deze stations de sidiommeiing

zelve zich ndnder regelmatig voordoet, is de heoordeeling van wat

wel en wat niet door de zonnevlekken is gestoord zeer moeilijk,

en zou het i'esultaat slechts weimg overtuigend kunnen zijn.

De vriiag doet zich nu voor hoe zich de regenval gedniagt leji

opzichte \ an de barometersehommelingen. Wij zullen hij de lieantwoor-

ding dezer \ raag de storingsperioden, waai in het verband minder

duidelijk is, buiten beschouwing laten en alleen onze aandacht aan

de regelmalige golfperioden schenken. In kromme \' zijn de afwij-

kingen van den regenval in- \yest-Ja\a 6-inaaiid gemiddelden op

dezelfde wijze berekend als de afwijkingen \an kromme I, derhalve

tot 1 maand omgerekend maandelijks uitgezet: in de jaren 1875

—

1878 berust de kromme alleen op de waarnemingen te Batavia.

Aan de kromme is duidelijk te zien dat het verband tu.sschen

regen\ al en barometerstand in Oost- en Westmoesson verschillend is,

zij kan dienen ter illustratie der cijfers die hieronder volgen.

Het onderzoek kan volgens de schematische barometerkromme in

drieën worden gesplitst.

J . De ( )ostmoessons der jaren waarin de Itarometer zich xan

maximum tot mininuim beweegt: dit zijn overgangsjaren.

2. De Oostmoessons volgende op het barometerminimum. De

luchtdrukkiiig blijft gedurende het geheele jaar beneden de normale.

;i De Oostmoessons voorafgaande aan het barometermaximiim.

De Inchtdrnkking is gedurende het geheele jaar boven de normale.

Het eerste geval doet zich \oor in de jareji 1878, 1886, 1889,

1897, 1900, 1903 en 1912. De afwijkingen van den regenval inde

maanden Juni tot en met Xovember^) waren in deze jaren gemiddeld

per maand in millimeters:

West-Java (^ost-.Iava

18'i8 —24 Hatucld niet Wdatyetioinc/i

1886 +1 +20
1889 +ti7 +50
1897 —29 —30
1900 +34 +43
1903 +24 —15
1912 + 2 .luni-September) —21 (Juni-September).

1) Dit zijn de maanden die blijkens de vorige mededeeling negatieve correlatie

tusschen luchtdiukking en regenval vertooneu.
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Het tweede geval doet /.k-h \oor in de jaren 1876, 1879, 1887,

1890, 1898, J901 en 1904. üe afwijkingen in d^n regenval zijn in

dezelfde maanden als boven gemiddeld pev maand:



regenval in •Uiiii heeft een positiexe afwijking- in ( K)--i-.l;i\ii verooi/.aakt.

Opmerking venlient nug dal aan de eijfers! voor 187(5—1878

gegeven slechts op de waarnemingen \an één station henistende,

feitelijk weinig gewieht mag woi-den toegekend, dat het eehtei- een

bekend feit is, dat 1877 over geheel Java een droog jaar is geweest

en de sterke negatieve afwijking Ie Batavia waargenomen een alge-

meene geldigheid heeft.

In het bovenstaande hebben wij een sehema gegeven \an baro-

meterveianderingen en daarmede samenhangende II net naties in den

regenval dat, wanneer we 1876 uitzonderen, om bovenvermelde reden

van toepassing is op 22 jaren van de 3») van het tijdvak 1877

—

1912. Voor 15 dezer jaren (de onder '2 en 3 genoemde jaren)

geeft dit schema een bepaald antw^oord op de vraag, wat het teeken

der afwijking van den regenval op .Java is geweest in den Oost-

moesson. Met 1 uitzonderingsgeval in West-Java en 2 in Oost-Java,

komt dit teeken o\ereen met do werkelijkheid. Iii aanmerking

nemende dat men aan het begin en het einde eener regelmatige reeks

van barometergolven den termijn wat korter zou moeten nemen, bijv.

een half jaar, terwijl men hem daartusschen langer zou kunnen

stellen, desnoods 1 a 2 jaar, had men ook op grond der beginselen,

die aan het schema ten gi'ondslag liggen, voor deze ih jaren het let'li'ii

der regenval tfirijliuii voor West-Java 14, voor Oost-Java 13 maaljuist

kunnen vaovspellen.

Wat kan op grond van ons schema voor de naaste toekomst

omtrent den regenval op Java gezegd worden 'r De omstandigheden

voor een voorspelling zijn op het oogenblik beslist gunstig te noemen,

omdat een nieuwe regelmatige reeks van barometergolven tijdens

het heerschende vlekkenminimum verwacht kan wordeii.

Het barometermaximum is i-eeds achter den rug en de luchtdrukking

verandert geheel in de richting door het scbeuia aangegeven, zoodat

alles er op wijst, dat het volgende minimum op den verw^achten

tijd zal intreden ;nl. omstreeks 1 Januari 1913) terwijl in het verloop

van het vlekkental geen aanwijzing is te vinden \oor een spoedig

intredende storino-. Derhalve is ook het intreden van het volgende

barometermaximum omstreeks 1 Januari 1915 vrij zekei-.

Met het vooj'behoiid, dat men bij het uitsijrelen van elke loeers-

verwachtiny in acht moet nemen, kan derhalve reeds nu worden gezegd dat

hoogstwaarschijnlijk de Oostmoesson van 1913 op Java naar den

natten, die van 1914 u:aarschijnlijk naar den drogen kant zal

afwijken

.
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Teil slotte moge hier iiou' een o|)merkiiiu worden 'j,('niaakl (A'er

de baroineterkrtmiiHC zehc. In de Norige niededeeliiig is de vraag

gesteld of de 3. 5-jarige lllelltdrllk^•erandel•illg ecji teiTCStriselie of

extrateiTestrisehe oorzaak heeft ; voorzoover de Port-Darwin kr'.Miime

betreft — en deze legt veel gewichl in de schaal aangezien zij niet

alleen de regelmatigste is, maar te\ens de grootste ampliiiide heeft —
zou ik de aandacht willen vestigen op het feit, dat lut tljdsfii) luircr

(Wtrtnnen (iclwci hrjniK/il .sdujiif te irordcii dovr de h'i-i'estrisriii' jinw-

(letijdcn, hetgeen mij een iiieu\\ argument (ocseliijnl \(M»r haren

lerrestrischen oorsjirong. /// jihials ran Ikkh- tr rei'oorzdken is het

veeleer uf de kosmische i/irloed''// nl. ten lijde van het maximum

der zonneAiekken) hetar verstoi'eii.

Het sehijnl mij lor. dal indien men de klimaalssehommelingen

(barometer-, tem()eralnur- en neerslag-afwijkingen) van korteren duur

(de l>rüeknersclie en langere perioden uitgezonderd) beschrijft als

een combinatie van sciiommelingen van terresti-ischen oors[)rong met

ongeveer 3-jai'ige periode en een kosmisclie storing, die tijdens het

zoiineinlekkenmaximum ingrijpt, men een bevredigende verklaring

kan geven van den invloed die, op gi-ond van verschillende onder-

zoekingen, aan de zonnenvlekkeii wordt toegeschreven. Vooral het

feit dat een \erluind weliswaar in vele gevallen kan worden ge-

vonden, maar dat het soms in vej'schillend.e tijdperkeji op verschillende

wijze zich vertoont, zooals K(»r?EN o.a. voor de temperatuur in de

tropen kon vaststellen, iaat zich op ongedwongen wijze tot een

combinatie als de bovengenoemde terug voeren.

De hier verkondigde opvatting omtrent den oorsprong der 3-jarige

barometerverandering is weliswaar in strijd met de meening A'an

Lol'M.iI':k en üigklow, dal zij met veranderingen in het aantal zonne-

fakkels zou samenhangen. De gegevens waarop deze 0[>vatting berust

zijn echter geenszins overtuigend zooals een \'ergelijking tusschen

krommen 1 en III leert. In kromme III zijn uitgezet de waai'ue-

mingen te IJome en ('ataiiia verricht omtrent hel aantal zonnefakkels,

welke gegevens ook door de beide bovengenoemde onderzoekers

zijn gebruikt. Weer zijn de li-maand gemiddelden der afwijkingen

maandelijks uitgezet, echter met dien verstande dat o[) het voorbeeld

\an BiGKLow, om de 11-jarige periode te elimineeren, de afwijkingen

niel ten oi)zichte van hef algemeene gemiddelde maar ten opzichte

van naastbijliggende OO maanden (5 jaren) zijn berekend. De ver-

gelijking leert, dat het liegiu der barometerkromme tot 1891 toe

inderdaad veel oxereenkoinsl heeft met die der zonnefakkels ; daarna

j« echter alle overeenkomst verdwenen en gaat in de laatste jaren,



835

waarin de lakkels hijiia L;cfii \ fiamlciiiiucii Ie /.ieii ;;e\X'li, de

haronietei-sfliomuicliiig- mei (Ic/.ellde ivgelmaat als te xoroii liarcii

,i!;ang". Derhalve rijst een sleik veriiioeden, dal het Noi-haiid in de

eerste jaren sleelits scliijiibaar is •2:e\veest.

Weltevreden. JO ()etol)er J912.

Natuurkunde. — De Heer Lokknt/ hiedi eene niededeeliiig aan

\an den Heer I.. S. ( )rnstkin : ,,(>r('r de t/iermodi/nainische

/'lüxiies voor meihjsi'ls met renrieerende componenten.''

{Mede aangeboden door den Heer H. Kamkrlingh Onnes).

Dr. P. H. J. HoENKN Iieeft in zijn proefschrift een theorie der

thermodynamische fnncties vooi- mengsels met reageerende compo-

nenten ontwikkeUl ^). Heschonwingen, die aan de in dit proefschrift

gegevene zeer verwant zijn, \erkrijgt men zoo men de statistiscli-

mechanische methode van (ïibhs bezigt om de chemische evenwichten

te ondei'zoeken. \k wil dit doen, mij bepalend tot Iret geval dat er

slechts een reaclie mogelijk is; nitbreiding tot andere gevallen is

zonder bezwaar mogelijk.

In de volgende beschonwing zal ik mij van een kanonisch ensemble

7?

van den modnbis (o := ^,
7'

1 bedienen, [R is de gasconstante van

het grammolecnnl, A' het aantal niolecnlen daarin aanwezig).

Men kan evengoed de microkanonische ensembles bezigen, de be-

rekeningen worden dan alleen iets gecompliceerder. De moleknlen, die

aan de reactie deelnemen znllen wij door [i^.. ih-'-HL aandniden.

De reactie is dan door de stoechiometrische formnle

/.

2r.!h = (1)
i

voor te stellen, de getallen iv geven de kleinste aantallen moleknlen

aan die zich bij de reactie kannen omzetten, de r's zijn dns geheel,

enkele zijn noodzakelijk negatief.

Wij znllen ons voorstellen dat de moleknlen zijn opgebonwd nit

atomen «j ...«-•• -^V en wel zoodanig dat de chemische formnle voor

het J^f'^' moleknnl Inidt

Ih = !/.[('., ^- . . «//-«- -f . • . !^y.p(i,j ('2)

de gelallen i/y~ zijn positief-geheel of nnl.

Allereerst znllen wij het stelsel in. een zoo groot volnme denken

'^ rruLisL-liiiri, Leiden 1912, vergel. ook J. v. Laar, deze Vers), p. 630.
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dal van de oiiderliiige werking der niolekuleji l»ij het opsiellen der

uitdrukking voor de energie kan worden afgezien.

De toestand der molekiilen kan gekarakteriseerd worden door de

coördinaten en hoeveelheden \aii beweging van liet zwaartei)unf, en

door een aantal inwendige coördinaten en momenten. De energie van

elk moleknnl bestaat dan uit de kinetische energie van het zwaarte-

punt, een quadratische uitdrukking in de momenten van het zwaarte-

|)unt, de zwaarte])untscoordinaten treden niet op: en verder de energie

der inwendige coördinaten die ik door s^ zal \oorstelien. Een element

der phasen uitgebreidheid, die aan de inwendige coördinaten beant-

woordt, stel ik voor het x moleknnl door d/.'' voor. De massa der

moleknlen zij 111,.

Het totale aantal .systemen van het ensemble zij y, de statistische

vrije energie V'.

Wij vragen nu naar het aantal der .systemen (c") in dit ensemble

waarvoor n^ . . . ih. . . . n/,- moleknlen van de verschillende soorten in

liet volume 1' aanwezig zijn, en wel die moleknlen die ontstaan

uit een volledig gespecificeerde combinatie van atomen, waarvoorde

inwendige coördinaten en momenten in volledig bepaalde speelruimten

(l).j ... (l?.y .. .(/?./, liggen; wat de ligging der molekiden binnen V
afiiigaat en \()or zoover de momenten der zwaartepunten betreft

zullen wij geen beperkende voorwaarden opleggen ^]. Men vindt voor :'

-^ . ^ TT - "Y " ^ Y ''z"^ye li{2:xmA-)) \e >D.J T -
. . . (3)

1

Het aantal der systemen waarin, ook wat de inwendige coördinaten

en momenten betreft, geen nadere beperkingen zijn opgelegd, krijgt

men door over de r///s naar alle mogelijke toestanden te integreeren.

Stel nu

{27tm,0)
' V L ' dh = l, . . . . . . (4)

waarbij de integratie over het gezegde gebied is uit te strekken. Het

aantal der beschouwde svstemen z' is nu voor te stellen door

(5)

1) Vergelijk voor hel geval dat men ook wat deze grootheden betreft specificeeren

wil, mijn proefselirifl p. :i9, waar het geval van niel-reageerende moleknlen behan-

deld is.
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Het komt er nu op aan het a-iutal der sy.<tcnieii te leercii kennen

waarin de atomen zoo gecombineerd zijn, dat er n, molekulen van

do y, soort zijn enz. We moeten dan bedenken <lal liet totale aantal

der atomen van elke soort vast slaat; zoodal men als ,/- het aantal

atomen van de rr'''= soort is, p vergelijkingen van den xurm

n, ij^r. -I- • • '</. yy.^ + nic yL~ = 't-rr . ... (6)

heeft.

Om nu het aantal mogtlijke combinaties te krijgen, moet men in

de eerste plaats overwegen dat .V:, atomen op

(7)

wijzen in groepen van 7i^i/^- . . . deeltjes te vereenigen zijn.

Verder dat het aantal wijzen waaro[) n^y^- deeltjes in ?i^ groepen

van yj- deeltjes te vereenigen zijn, gegeven is door

i'hy.-)- g.

Om tenslotte het geheele aantal mogelijke gevallen op te schrijveji,

dienen we ook nog na te gaan op hoeveel wijzen de n^ groep-^n

van yu . . i/^- . . i/^p deeltjes tot molekulen c^y^^ -f- . . ci-jj^~. . -\- Uj.y^j,

vereenigd kunnen worden. Stel dat j^j der grootheden y^- van nul

verschillen dan is het gevraagde aantal der gezochte combinaties

Wf^--' (Ö)

Voor het totale aantal der gezochte mogelijkheden vindt men, als

men bedenkt dat in den noemer i^ii^lY^ etc. voorkomt

1
P

(10)
nj .. 7iJ .. 7i,f {y^^ .. y^, .. y,/,)"i ... (?//,i .. yt^ y/,^)"/, {y^^~^) •• iyic^-W

Indien wij de grootheden die niet van iiy. afhangen in een constante

C te samen vatten, krijgen wij voor het totale aantal der systemen

waarin n^. . . molekulen y. aanwezig ziin (j)

z=zc Tl .... (11)

(hierin zijn alleen die yy-.'s op te nemen die van nul verschillen).

Den factor (//^j l/y-
•

l/y.p)
zal ik door óv. voorstellen.

Om nu te onderzoeken welk systeem het meest voorkomt in het

ensemble, en welk dus het evenwichts systeem is, hebbeu w^e na te

gaan voor welke waarden der n,, z of log :^ d. i.

k

2 ny_{log ly.—log 11/. -\- 1

—

logs,) (12)
i

55
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een niaxiinmn is, ik heb hierbij n! volgens de tbrnmle van Stirlino

ontwikiceld. De vai-iaties die de gelallen n, kunnen ondergaan zijn

hierbij nv,. waarbij « een positief of negatief geheel getal is. De

evenwiclilsvoorwaarde wa<\rtoe men hierdoor komt is:

k

IS Vy {log fy—log ny—log Sy) ^ i) (12')

1

Voert men \'Oor Ly in

3

dan komt er

k k

Y\n/^y' T-' 1 n ~V~) '^'^'^
' ' • ^^^^^

1 1 ^ " '^

Daar -/ nog termen be^'at, die van T afhangen kan deze formule

nog niet direct met die van Dr. Hoenen vergeleken worden ; zij is

echter reeds in vele opzichten analoog. Past men nu de stelling toe

dat — loq w, waarin iv de waarschijnlijkheid van een toestand is,

.V

identiek is met de entropie, dan is de entropie i] van een willeken rigen

toestand gegeven door

^^=1—^2 riy. [log ly—log Uy -\- \— log Sy\ . . . . (14)

deze grootheid moet dus overeenstemmen met de door Dr. Hoenen

gedeünieerde entropie van een niet-evenwichtstoestand. Blijkens het

voorgaande heeft zij de eigenschap dat zij in den evenwichtstoesland

een maximum is.

Ik wil nu allereerst de gexonden uitkomst gebruiken om '/' en

daarmede de toestandsvergelijking te berekenen. Wanneer men :

naar t ontwikkelt en in de omgeving van het maximale systeem

sommeert, vindt men voor W

C \1 ~ (15)

i
ny/iiiyx... ily^) 'e '-

C' wordt uit C verkregen door deeling door het totale aantal der

systemen ; onder iiy is de waarde in den evenwichtstoestand te verstaan.

Voor den druk \indr men door toepassing van de betrekking



p = -~ ^ n,-}- -\- ('J 2^ {toij I, — io(j n, — Uui s,) '
,

y \ 1 '

'

(IV

n, lieefl liier betrekking op den evcuwiehtstoestaiul hij hel xohmie

V,iiy. op dien hij liet vohune T+^/I^, deze acintalleii verschillen

nu steeds «iv, neemt men <his de cvenwicidsvoorwaarde in aanmer-

king dan wordt

R T k

^ = NV^,"' •
^''^

(Jm de gemiddelde energie te berekenen kan men toepassen de

betrekking

e— W— f)~~^
do

deze levert, als men de evenwichtsvoorwaarde in aanmerking neemt

- !l \^ R dlogxy)

2N do

Nu is in vele gevallen // voor zoover zij van O afhangt voor te

stellen door O'^^'q, (q onafhankelijk van 0; of in andere gevallen door

een ingewikkelde functie van O. In het eerste geval is dus

Stelt men de energie die toegevoerd wordt als de getallen iiy met

R /3 \
IV. veranderen, c = — 2 Vyi— -\- y,. \ dan gaat de evenwichtsvoor-

waarde (13) voor dit geval over in

k ^• .V k

nl\ ^^ -S" r. fl
'^ y-r

I
/2.T //i, RVh ïv,

"^ =^1 ^ llj(—^— I
^^^^

• •
(1^")

1 1

Wanneer wij de energie der molekulen in den gebonden toestand

8y, voorstellen door een constante «y. plus een functie van de inwen-

dige coördinaten, zoo moet in de formule (13'^) nog de factor

k (ty rv N—
1̂ TR

e

ingevoerd, de dan verkregen formule stemt overeen met die van

pag. 12 en 13 van het geciteerde proefschrift.

Even als in dit proefschrift pag. 16 kan men dooi' dQ=(h-\-ijdv

en ih] te vergelijken aan toonen dat

dQ
d!l>Y (17)

55*
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als men met den overgang tot een toestand van niet evenwicht Ie

doen lieef't.

Ik wil nog nagaan wat onze ev^enwiclitsconditie wordt zoo wij de

theorie der energieqnanten toepassen. Laten wij ondersteilen dat we

te doen iiebben met het geval dat de moleknlen 3 rotatie vrijheids-

graden en ly trillingsvrijheden \'an de frequentie rh bezitten.

Dan is de waarde van •// ^'^^^ te geven, tengevolge \'an de 3 i-otaties

bevat zij een factor &:-, voorts valt de integraal \e '^ (U^, nit-

een in / integralen van den vorm

ƒ• dluv

die op elk van de trillingen betrekking hebben. Deze integraal heeft

de waarde

hxy, ')

\-e

hryy.

Voert men voor elk moleknul de energie a, \'Oor den O toestand in

en een constante afkomstii»- van de integratie naar de hoekcoordinaten

der i'Otaties dan wordt de evenwichtsconditie

k k CtyVy. ^



84

1

eigen-freqnentie van de atomen der vaste stoffen is aan te geven,

docli dat door de koppeling allerlei eigen frequenties voorkomen, die

zich bij één of meer bepaakle eigen-frequenties oneindig oplioopeu.

Het feit dat ook voor gassen de formule van Nkrxst gesciiikter is

maakt liet aannemelijk dat ook in gassen door de wederkeerige

inwerking der molekulen niet van één aantal scherpe eigen frequenties

gesproken kan worden.

Ik wil nog opmerken dat voor de gegeven beschouwingen de

wijze waarop het systeem op den duur in den meest voorkomenden

toestand geraakt onverschillig is, dat het er in komt kan als zeker

aangenomen worden, zoowel wanneer men zich op het standpunt

der statistische mechanica als op dat der quanten theorie plaatst.

Ik wil nu nog nagaan op welke wijze men in vloeibare toestanden

tot de evenwichtscondiiie kan geraken. We moeten dan een oogen-

blik tot vergelijking (3) terugkeeren. Konden wij daar de algemeene

integraal die, '/olgens de definitie van Gibbs. het aantal systemen

van gegeven toestand geeft, in stukken splitsen die op elk van de

molekulen betrekking hadden, nu gaat dat wegens humie weder-

keerige inwerking niet langer. In het algemeen is het aantal systemen

van gespecificeerden toestand gegeven door

W- s

O
N^

e

(/.*-jj . . . il.i'n,, /Wj d.v . . . 111/ d,v„/. dX

waar .Vi^...j\„ de zwaartepuntscoördinaten, ?i^^ de snelheden voor-

stellen, en (I). betrekking heeft op de inwendige coördinaten en

momenten \an alle molekulen. Kaar de snelheden der zwaartepunten

kan ook thans weder geïntegreerd \AOi'den. Beschouwen wij nu een

s^'Steem waarin ii/ moleculen y. etc. bestaan, uit gecpecifeerde atomen

opgebouwd, en laten we voor de zwaartepuntscoördinaten alle waarden

toe, dan zal het totale aantal zoo verkregen systemen -" voorgesteld

kunnen worden door

iYTT(2.Tm. 0)~^fe ®

k

^ d.i\ ..dX.

1

De waarde van den integraal is steeds voor te stellen als

k

V ^ f{Vn^ V/ ..HkG)

voor een gas gaat de functie / in de hierboven beschouwde over.

We kunnen den vorm verder in het midden laten. Dit gezegd zijnde

is het gemakkelijk de wijziging aan te geven die (,11), de formule
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(He het aantal systemen geeft, ondergaat. Zij zal thans luiden:

3

c = 67 (T, 'H • • . ". • • . >'A. Ö) I j
^~

. . (19)

^ nj {sy

Vragen wij nu weer naar den maximalen toestand, dan vinden

we de even wichtsconditie die luidt

^ r.
f 3 ^loqf\— Ion n, + — log (2.T Ö niy) ^loq V—Ion «.+ -^-^^ = O, . (20) ')

Yoor de statistische vrije energie \inden wij

De getallen n.^ . . iiy hebben hierin betrekking op het maximale

sjsteem.

Leiden we hieruit den druk af daii vinden wij

_RT J^ BTdlogf

waarbij de verdere termen weer tengevolge van de evenwichts-

conditie nul zijn. Evenals Prof. H. A. Lorentz in zijn Ahhandlungen

gebruikt Dr. Hoenen de toestandsvergelijking

R T 1^

(ik heb haar in molekulairen \ orm genomen), de term (j geeft dan

aan de afwijking van de gaswetten, de daar gebruikte q komt dus

overeen met onze

_ET d log;

hg f kan dus in den vorm

00

V
gebracht, waarin x> een temperatuurfunctie is die ook van de n

afhangt. Voeren we dat in (20j in dan

1) Door in een toestand de energie van het molekuul n/: -. y. te stellen en verder

te overwegen dat als er rotaties zijn ook hiervoor nog over de momenten geïnte-

greerd kan worden, krijgt men evenals ])ij de gassen een vergelijking die volledig

met de thermodvnamisclie overeenstemt.
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i 1 V-
^

onj UT
I J 'dn,

Nii is, als Y oen fiiiiclie der getallen n, is, <le veraiKJei-ing van q
als <^f met fA< \eiaiuiert, daar (^n, dan r//» is

^ dn

1 on.

Zoodat dus deze som voor te stellen is door da.
da

De evenwichtsconditie gaat dus over in

'' ^ i/3 ^, d» ] X rdn^ Vy loa ny_=z ^ ~- Ion 2 t fJm, -j- loo V— l <} Sy-\- -—] iv | .^ dv

.

1

'

1 (V2 J ^

'

ony.] RTJ da
V

Denkt men de nul-energie a, en 3 trillingsvrij heden ingevoerd dan

komt er als het nog resteerende stnk van d- door Mvordt voorgesteld

^i'y loa /ly ^= ^ { 3 lo(f T -f lod V lod -sv + ^r- I IV
1 '

1 I
RT • ^ bny]

GO

iV rdq

RTJ da '

'

de constante ^\ bevat alle grootlieden die niet van Ven 7^afhangen,

de grootheid 2£vy log .^v kan ook door een enkele constante vervangen

wortlen

.

R
Ook in het thans beschouwde geval kan de grootheid —, Jog >c

voer eiken toestand als entropie gedefinieerd worden, en geldt Aveer

dQ
voor de warmtetoevoer ^7 <^ r/»j voor niet-evenwichtstoestanden,

= (hi voor even wichtstoestanden.

Als een voordeel der statistische methode is het te beschouwen

dat zij tegelijk de thermodynamische beschouwing van Dr. Hoenen,

en het kinetische resultaat, — de Wet van Guldberg en Waage —
dat hij moet invoeren, naast zijn thermodynamische beschouwingen

omvat.

Groningen, November J912.
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Scheikunde. — De Heer Schreinemakers biedt eene mededeeling

aan over: „Evenwicltten in ternaire stelsels II".

In de vorige mededeeling ^) hebben wij de veranderingen nagegaan

als bij konstante temperatuur de druk verandert en hieruit de ver-

za<iigingslijnen onder eigen dampdruk van een vaste stof i'^ afgeleid.

Wij zullen thans nog even in het kort het geval behandelen, dat bij

konstanten druk de temperatuur xerandert. Bij konstante temperatuur

heeft drukverlaging eene uitbreiding van het gas- en eene inkrimping

van het vloeistofveld tengevolge; onder konstanten di-uk gebeurt

ditzelfde bij temperatuursverhooging.

Een stelsel, dat bij konstante temperatuur een maximumdampdruk
(minimum-; vertoont, -heeft bij konstanten druk een minimumkookpunt

(maximum-^.

Bij konstante temperatuur is de invloed van den druk op ligging

en \orm der verzadigingslijn \an / in het algemeen gering, tenzij

bij temperaturen dicht bij het sjiielti)unt van F; bij konstanten druk

is de invloed van de temperatuur in het algemeen veel grooter en

de beweging dezer lijn dus sneller. Toch zal in het algemeen de

vloeistoflijn zich sneller bewegen dan de verzadigingslijn, tenzij weer,

ais deze laatste op het punt is te verdwijnen.

Bij konstante temperatuur kan de verzadigingslijn van F, iiaar

gelang bij smelten volumevergrooting of vei'kleining intreedt, bij

drukverlaging of -verhoogiug verdwijnen. Onder konstanten druk

verdwijnt zij alleen door temperatuursverhooging.

Uit dit alles volgt dat de meeste der boven beschrevene diagrammen,

welke bij konstante temperatuur door drukverlaging optreden, ook

in het algemeen onder konstanten druk door temperatuursverhooging

zullen ontstaan. Bij konstante temperatuur doorloopen de vlo2istof en

het gas van het driephasenev-en wicht /^"-j-L-f- 6^ ieder eene isothermisch-

poljbarische kurve, die wij de verzadigingslijn onder eigen dampdruk
van F en de daarbij hoorende damplijn genoemd hebben.

Onder konstanten druk doorloopen de vloeistof en het gas van

het driephasenevenwicht F -\- L -}- G ieder eene polj'thermische-

isobarische kurve. Daar deze met i*" verzadigde oplossingen bij gegeven

druk m3t damp in evenwicht kunnen zijn, en dm bij dien druk

koken, zoo zullen wij deze lijnen de kookpuntslijn der met F ver-

zadigde oplossingen en de daarbij hoorende damplijn noamen.

De verzadigingslijn van F onder eigen dampdruk kan zoowe

circumphasig [fig. 7 (I) en li (I)] ') als exphasig [fig. 12 (I) en 13 (I)
'

1) Deze verslagen 546.
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zijn. Hetzelfde geldt voor de kookpimtslijn der met F vei'zadigde

oplossingen, echter met dit verseliil, dat daarbij tig. 13 (I) niet optreedt.

De verzadigingslijn \an 7^^ onder eigen daiii|)drnk vertoont een druk-

nniTtunuru en -minimnm ; de kookpnntslijn der met F verzadigde

oplossingen een temperatnur-maxinuini en -minimnm. Deze liggen

echter zoo dat de pijlen der tig. 7 d), 11 (Ij en 12 (Ij in tegen-

overgestelde richting moeten wijzen.

Wij komen later nog in verschillende beschouwingen op deze

kurven terug.

Men kan nu ook deze kookpniiislijnen niet hunne hijbehourende

damplijnen voor verschillende drukkingen in eenzelfde vlak vereenigen.

Men krijgt dan een aan Qg. 14 (I) analoog diagram, waarin de pijlen

echter in tegengestelde richting moeten wijzen. Als loodrecht op het

A'lak van teekening de drukas wordt genomen, dan geeft de ruimte-

voorstelling twee vlakken nl. het kookpuntsvlak der met F ver-

zadigde oplossingen en het bijbehoorende dampvlak.

\yij zullen thans de verzadigingslijnen onder eigen dampdruk en

de kookpuntslijnen van de met een vaste stof verzadigde vloeistoffen

nog op eene andere wijze beschouwen.

Wij nemen aan dat eene vaste stof F van de samenstelling a,

^ en 1

—

a— ,j met eene vloeistof L van de samenstelling x, y en

1—.1'

—

II
en met een damp L van de samenstelling .Uj, ^j en 1

—

1\—y^

in evenwicht is. Wij noemen de volumina dezer phasen v, T^en T^,,

hun entropieën : ï^, H en H^, hunne thermodynamische .potentialen

L, Z en Z^.

Als evenwichtsvoorwaarden vindt men :

dZ, dZ, ^ ,

dZ_dZ, öZ_dZ,

Hieruit vindt men :

[(.t>-«) r H- (w—i?)s] dx + \{x-oY -f- {ij—^)t\ chj = AdP—BclT . (J)

[(..,-«)., + (IJ, -^)s,-\d,v, -f [(.i- -«>, + {y-,i)t,-\dy, = A,dP-B,dTC?.)

rdx + sdy = r,d.v, + s,dy, + ^ _ WP- l^- \dT (4)
\0d\ dx J VO'^'i Ox J

1) Het cijfer (I) achter eene figuur beteekent dat eene figuur uit de eerste med*

deelins is bedoeld.
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Willen wij alleen eene betrekking tusschen dv, dy, dl* en dT
hebben, dan volgt uit de vorige vergelijkingen:

[{x-u)r + {y - ^)8\ dl' -f LO/-«)s + {li—?Y¥y ~ AdP—BdT . (G)

\{.v-x)r + {y—y)s\dx + \{x,-x)8 + {y,-y)t]dy=:CdP-DdT . (7)

Hieriji zijn

:

o-ü o_y óiv Oy

ÖF , ÖF ö// dH
ó.v oy óx öy

Om de verzadigingslijn ondei- eigen dampdrnk van de vaste stof F
te krijgen, v^tellen wij in (6) en (7) d7^=0; wij krijgen dan:

[(., _ a) r + {y- ,?) .] dx + [(x - a) s + {y - /?) t] dy = AdP (8)

{{x, -x) r^{y,- y) .] dx + [{x,--x) s + [y-y) t] dy = CdP (9)

De bijbehoorende (lamplijn verkrijgt men door in deze betrekkingen

de grootheden die op damp en vloeistof betrekking hebben onderling

te \'erwisselen. Opdat de drnk in een pnnt der verzadigingslijn onder

eigen dampdrnk maximum of minimum worde, moet in (8) en (9)

dP =^ 0. Dan moet dus

:

[{x - a) r+(y- ^) s] dx + [{x - a) s + (y - /?) t] dy = O . (10)

[{x,-x) r + {y-y) .] dx + \{x, -x) s + {y^-y) t\dy = ^. (11)

Dit beteekent dat in dit punt de verzadigingslijn onder eigen

dampdruk raakt aan de isothermiscli-isobarische verzadigingslijn van

F (10) en aan de vloeistoflijn van het heterogene veld LG (11).

Men kan aan (JO) en (11) voldoen door:

Izl^v^z:! (12)
X—

«

A'i

—

X

Dit beteekent dat de drie punten, die de vaste stof F, de vloeistof

en den damp voorstellen, op eene rechte lijn liggen. Wij vinden dus:

Op eene verzadigingslijn onder eigen dampdruk van eene vaste

stof F is de druk maximum of minimum, als de drie phasen {F, L
en G) door punten eener rechte lijn worden voorgesteld, of met

andere woorden, als tusschen de drie phasen eene phasenreactie

mogelijk is.

Denkt men zich de vergelijking der bijbehoorende damplijn opge-

schreven, dan ziet men dat, als de druk in een punt der verzadigingslijn

onder eigen dampdruk maximum of minimum is, dit eveneens het

geval moet zijn in het correspondeerende punt der bijbehoorende

damplijn. Tevens volgt dat de bijbehoorende damplijn de dampver-
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zadlgingslijn van F en de dain|)Iijii van licl lietorogeno vold iJl in

dit punt raken.

De vorige beschouwingen gelden na(uui-lijk eveneens voor do

kookpnntslijn der met F verzadigde oplossingen ; men lieefl daartoe

in ((>) en (7) slechts (IP={) te stellen.

Wij besluiten dus

:

Als vaste stof, vloeistof en gas zulke samenstelling hebben dat

tusschen hen eene phasenreactie mogelijk is (de drie figureerende

punten liggen dan op eene rechte lijn), dan is op de verzadigingsiijn

onder eigen dampdrnk de druk, op de kookpuntslijn der verzadigde

oplossingen de temperatnnr maximum of minimum. Hetzelfde geldt

voor de bij deze kurven behoorende damplijnen. In elk dezer maximnni-

of minimumpnnten raken elkaar drie kurven.

De hierboven gevonden eigenschappen hebben wij in de verhan-

deling I reeds langs anderen weg afgeleid.

Wij zullen thans de -verzadigingsiijn onder eigen dampdrnk van F
in de nabijheid van het punt F nader onderzoeken. Ten eerste is

het dnidelijk dat er eene door het punl F kan gaan. Stelt men nL

in (8) ,v =: a en y = r^»
dan volgt dP=zO; '^) gaat over in:

[{^c^-ci) T 4- {y,-^) .q cLv + [(..,-«) s + {y-i^} fl % = O . (13)

dy
Men vindt dus eene bepaalde waarde voor — ; tevens blijkt uit

dx

(13) dat in het punt F de verzadigingsiijn onder eigen dampdruk en

de vloeistotlijn van het heterogejie veld LG elkaar raken. Verder

blijkt uit (13) dat de raaklijn in F aan de verzadigingsiijn onder

eigen dampdruk en de lijn. die het punt F met de dampphase ver-

bindt, geconjugeerde middellijnen der indikatrix in het punt F zijn.

(Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de kookpuntslijn der verzadigde

oplossingen).

Als toevalliger wijze niet alleen de vloeistof, maar ook nog de

damp de samenstelling F heeft, dus als niet alleen .?= « en y= ^,

dy
maar ook nog .i\ =r: « en i/^ ^=i

i^ is, dan wordt — onbepaald. In
dx

dit geval treedt er echier in het ternaire stelsel LG een dampspan-

ningsmaximum of -minimum op; wij komen hierop verder terug.

Uit (6) en (7) leiden wij voor .v =z a en i/ = i^ af:

{BC-AD) dl ^
i^^^,^_^^^ ,. ^ ^^ _^,5^ ^^, ^_^ ^ ,^_^.^ _ ^^.

^ ^ ,-^^_^^ ^) jy ^^4)
A.

Deze betrekking bepaalt de temperatuursverandering dl^ rondom

het punt F; deze is steeds \an nul verschillend, tenzij men cLv en
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dy zóó kiest, dat het tweede lid van (14) nul wordt. Volgens (13j

beteei^ent dit, dat men zich- van F uit beweegt over de raak lijn aan

de vloeistoflijn van het heterogene veld LG.
Wij kiezen dx en dij nu langs de lijn, die het punt F inel de

dampphase vereenigt; wij stellen daartoe:

rZ,f = (t'i— u) clK en dy zrz [ij^~ ^) dX . . . . (15)

Wij krijgen dan uit (14)

{BC-AI))dT={V—,:)\{.v-ayr -i- 2 {.v,-a){;,—,^)s + {y—;3yt]dl (IG)

Wij hebben hierin A vervangen door de waarde T"^— r, die A
krijgt voor x = a en y = (?.

Onderzoeken wij het teeken van

:

K=BC — AD — [H-
7i) C — {V- v) I).

Nu is C de voliimevernieerdering, als men eene hoeveelheid damp
uit eene oneindige groote hoeveelheid vloeistof vormt; D is de

entropievermeerdering bij deze reaktie. Zoolang men niet te dicht bij

temperaturen is, waarbij kritische verschijnselen tiisschen vloeistof en

damp optreden, is C dus gewoonlijk groot ten opzichte van (V—v);

H— 1] en D zijn grootheden van ongeveer gelijke soort. Is nu

V <C^v, dan is K zeker positief; is echter V^v, dan is K m het

algemeen ook nog positief, wegens de kleine waarde van V— v

ten opzichte van C. Wij zullen in het volgende daarom steeds K
positief nemen. ; zou A' negatief worden, dan kan men gemakkelijk

de noodige veranderingen aanbrengen.

Wij onderscheiden nu twee gevallen

a. V^v, dT en dl hebben hetzelfde teeken;

b. V<^v, dT en dl hebben tegengesteld teeken.

Nu volgt uit (15) dat dl^O beteekent, dat men zich van uitliet

punt F naar de dampphase beweegt. Wij besluiten hieruit:

het in de nabijheid van F liggende deel eener door het punt i'

gaande verzadigingslijn onder eigen dampdruk van de stof y-M»eweegt

zich bij temperatuursverhooging.

a. als V ^ V, naar de bij het punt i^ behoorende dampphase toe,

b. als V<^v, van de bij het punt jp behoorende dampphase af.

Uit (6) en (7) kan men, in plaats van (16), ook afleiden :

KdF={H-ii) [{x,-aY r + 2 (..,-«) (y,-|i) . + {y~-^y t\ dl. (17)

Hieruit besluiten wij

:

Het in de nabijheid van F liggende deel eener door het punt F
gaande kookpuutslijn der verzadigde oplossingen van i^ beweegt zich

bij drukverhooging steeds naar de bij het punt F behoorende damp-

phase toe.
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Om (Ie door het jmiil 7-^ gaandu vei-zadigiii^^slijii onder ei^en damp-

druk van F en kookpnntslijn der verzadigde oplossingen van /'

nader te leereii kennen, znllen wij ook termen met dv^ , dx dtj en

(///- in onze tbrmnles opnemen. Wij znllen daarbij echter, om de

berekeningen iets te vereenvoudigen, \oorIoopig aannemen dat de

damp slechts uit «één komponent hesiaat. Wij stellen daartoe in onze

vorige formnles .rj = O en 1/^ = 0. Onze evenwichtsvoorwaarden (1)

gaan nu over in :

dZ dZ
^ --^'^— y^- = ^^ (lö)

O.v Oy

dZ dZ

Öx Oy

Wij schrijven nu voor (18), waarbij wij 7' konstant houden:

1 / dr ds\
{.vr-\-ys) dx + {.vs^yt) dy -\- —ir + x — + y ~ \ dx'' +

f ö.s dt\ \ f ös bt\

=v-'''--^-^ïiy^^- <2"'

Uit (19) volgt:

1 / dr d6'\
{ar-^iis) dx + («x-f,iO dy + "7 ( «^ + ^ ^ )

^'<^' +

f ds èt\ 1 / ds dt\

+ {:%, + ^K.)
'' "^ + Y («a-,

+ '%) ''' +

Trekken wij uu (21) van (20) af, nadat wij in (^20) x^a en

y := ,i gesubstitueerd hebben ; wij vinden :

1 1— ;• . dx- + 6- dx dy -^, t dy- ^ . . . =: A dP ^ (22)

waarin de coëflicienten van dP.dx en dP.dy nul zijn, terwijl wij

den coëfficiënt van dP in (21) ter afkorting — (J. -\- C) schrijven.

A en C hebben hierin dan dezelfde waarden, als in onze vorige

vergelijkingen. Er is dan echter x = «, // = ,?, x^ =: O en ?/j = O

genomen.

nt (22) volgt dP van de orde (/,/' en dy"- , dus uit (21) bij eerste

benadering

:

{ar 4- ^s) dx + {as -\- ^t) dy = O (23)

In verband met (13) blijkt hieruit dat de door F gaande vloei-
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stoflijn en vei'zadigingslijn onder eigen dam pd ruk van i-^ elkaar raken.

Elimineert men dP uit (21 en ('22), dan krijgt men i

{ar + ,h) clx 4 {m + ,it) dy + i « + ^? + ^ _|- /,. ,/.,.^ +
\^ o.t' o.?; y

/ ö.^ ()t \ f iis dt \+ «- + ii— -f s - ys d.vdy -f
i «-_ -^ ^ -1- f 4- ;.< c/^v' = O (24)

6'

waarin / = — .

A

Voor de door liet punt F gaande ^•loeistotlijn vinden wij

:

d?' ds
{ar + ,Ss) dx + {as + ^0 t/y + i « - + ^ -f ,• ^.^;^ +

\ OX OX J

f Ö.S dt \ f ds dt \

Ter afkorting schrijven wij (24 en 25 als volgt.

aX 4- iF -1-- i (c + ^-'O-^'' + {<i + ^••^)
^^'^' + H'? -f >-0 ^'' = <•

. (26)

aX^bY -{- h cX' -f- ^^^J' + h eY' = ^'
• • . . (27)

Vergelijking (26) heeft nu betrekking op de door F gaande ver-

zadigingslijn onder eigen dampdruk, (27] op de door F gaande

vloeistoflijn van het heterogeene veld LG.

Xu is de kromming van (27) gegeven door:

2abd—a^e— è'^c

-l^ï^T^^ •
• •

<'«>

die van kur\e (26j door:

2abd— a-e— b^c— ).(a-t -J- b^j— 2abs)
^

i (29)
{a' + byi-2

Daar 28; en (29) denzelfden noemer hebben, zoo heeft men, om
de krommingen beider kurven te vergelijken, alleen de beide tellers

noodig. Wij schrijven ter afkorting:

2abd — a'e — b'c=Q. . . .^. . . (3U)

en

2 abd — a-e — b'c — 1 {crt — ¥r — 2 abs) = Q — IS . . (31)

Berekent men met de bekende waarden \an a en b de waarde

van S, dan vindt men

:

•S =(rt — s') {a'r -f 2 a,Ss + ,^"0

dus *S steeds positief.

Om de richting der kromming te vinden berekenen wij de co-

ordinaten ^ en j^ van het middelpunt van den kromtecirkel en onder-

zoeken aan welke zijde der raaklijn dit middelpunt ligt. Wij nuemen
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den oorsprong van liet cooniinatenstelsel, dus liet punt dat in dil

geval den damp voorstelt, (). Wij vinden nn liet volgende : de vloei-

stollijn is in het punt F naar O gekroin<l, als Q<^0\ ze is in F
van Q af gekromd, als Q ]> O.

De verzadigingslijn onder eigen dampdrnk is in 7*"" naar ^> gekromd,

als Q — A;S'<[0; ze is in F van O af gekromd, als Q — A>S'>().

Eene beschouwing van ^2 leert dat Q zoowel positief als negatief

kan zijn ; de vloeistoflijn kan in F dus zoowel van O af, als naar

O toe gekromd zijn.

Om nu de verzadigingslijn onder eigen dampdruk te vinden be-

schonwen wij twee ge\allen.

V^v. Wegens de kleine waarde van V— v zal ). over het

algemeen een groote positieve waarde hebben. In tig. 1, waarin wij

ons de kurve d'Ff' voorloopig weg denken, is de vloeistoflijn door

clFe voorgesteld ; het punt O denken wij ons ergens links van deze

kurve clFc, zoodat deze naar O toe gel^romd en Q dus negatief is.

Fig. 2.

Hieruit volgt nu dadelijk dat Q— ).S eveneens negatief is, en dat

de verzadigingslijn onder eigen dampdruk. nl. kurve Fab, sterker

gekromd moet zijn dan de vloeistoflijn. Verder volgt uit onze vroegere

beschouwingen, dat zij de lijn OF nog ergens tnsschen O en F
moet snijden, zoodat zij een vorm moet hebben, als in fig. 1

schematisch aangegeven. De drukverandering langs deze kurve is in

F door (22) bepaald, waaruit volgt dat dP van F uit, zoowel naar

a als naar b toe, positief is. De druk is in F dus een minimum en

neemt in de richting der pijltjes toe. De oplossing met maximum-
dampspanning ligt in dit geval natuurlijk op het snijpunt van deze

kurve met de lijn OF.

Wij denken ons nu de ^'loeistoflijn dFe der Fig. 1 weg en ver-

vangen door d'Fe' , die in andere richting gekromd is; Q \s dus

positief, zoodat Q— ).S zoowel positief als negatief zijn kan. Bij

niet al te sterke kromming van de vloeistotlijn zal Q — />S' negatief

zijn en \ertoont de verzadigingslijn onder eigen dampdruk weer een

vorm als kurve aFb der Fig. 1. Is de vloeistoflijn echter zeer sterk

gekromd en P. niet al te groot, dan kan Q — IS eveneens positief
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worden, zoodat beide kurven in F in dezelfde richting gekromd zijn.

In Fig. 2, waarin clFe de vloeistoflijn en aFb de verzadigingslijn

onder eigen dampdrnk voorstelt, is dit aangenomen. Daar Q in dit

geval grooter dan Q — IS is, zoo moet, zooals in Fig 2 ook aan-

genomen is, knrve dFe in de nabijheid van F sterker gekromd zijn

dan kurve aFb.

V<^v- A heeft dus in het algemeen eene groote negatieve waarde.

(_)p dezelfde wijze als boven vindt men dat nu de Fig. 3 en 4

kunnen optreden. De verzadigingslijn onder eigen dampdruk is

weer door aFb voorgesteld, de vloeistotlijn door dFe. In Fig. 3 zijn

Fig. 3 Fig. 4.

twee gevallen vereenigd, nl. eene naar O toe gekromde vloeistoflijn

dFe en eene van O af gekromde d'Fe' . Men bedenke verder dat

de lijn OF de verzadigingslijn ergens moet snijden in een punt

aan de andere zijde van F gelegen dan het punt O. Verder volgt,

daar A nu negatief is, uit (22) dat de druk van F uit zoowel naar

a als naar b moet afnemen ; de pijltjes geven dus weer de richting

aan, waarin de dampspanning toeneemt.

De vorige beschouwingen hebben betrekking op de verzadigingslijn

onder eigen dampdruk ; men kan op overeenkomstige wijze eveneens

de kookpuntslijn der verzadigde oplossingen onderzoeken. Wij moeten

D D
in (26) dan A vervangen door yi, waarin ft =: -=—: .

H H— ?^

Inplaats van Q—kS moeten wij dan Q—^iS beschouwen. ^ is

nu steeds positief en in volstrekte waarde kleiner dan /. Verder

moeten wij AdP 'm (22) door BdT vervangen. Daar verder de lijn

O F de kookpuntslijn der verzadigde oplossingen in een punt tusschen

O en F moet snijden, zoo \indt men de in fig. 1 en 2 voorgestelde

gevallen terug, waarin aFb nu de kookpuntslijn der verzadigde

oplossingen voorstelt. Men moet dan echter de pijltjes, als deze de

richting van stijgende temperatuur moeten aangeven, in omgekeerde

richting denken.

Vergelijkt men de waarden \an Q—A^Sen Q—i^iS ten opzichte van

elkaar, dan kan men de verschillende liggingen van verzadigingslijn
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oiidci- eigen diimpciruk on kookpuntelijn der \cr/,adigdc- opbssingen

len opzielite \an elkaar in de nabijlieid van hel puni /' opzoeken.

Ik zal daar thans echter niet op ingaan ; ik kom hierop echter Icrng,

dP
als de waarde van --- in de nabijheid \an het punt /'' besproken

wordt. Of de vele combinaties, die men ^^ich denken kan, alle ook

werkelijk mogelijk zijn, dat is natuurlijk moeilijk uit te maken.

Misschien zou de oplossing gevonden kunnen worden door de toestands-

vergelijking van Van der Waals in te voeren en de verschillende

grootheden in de a en b van Van der Waai.s uit te drukken, die

dan als fnnkties van x en // moeten beschouwd worden.

Wij zullen thans de verzadiginslijnen onder eigen dampdruk en

de kookpuntslijneneu der verzadigde oplossingen nog 0|) eene andere

wijze afleiden.

Om de verzadigingslijn onder eigen dampdruk van een bepaalde

temperatuur T te vinden, nemen wij het damp- en het vloeistofvlak

van deze temperatuur 7'; wij krijgen dan fig. 5, waarin loodrecht

Fig. o.

op den kom ponentendriehoek ABC de drukas is genomen. Het

vloeistofvlak is door de getrokkene, het dampvlak door de gestippelde

lijnen voorgesteld. Bevat de damp slechts twee dei komponenten,

dan reduceert det dampblad zich tot eene in een der grensvlakken

liggende kurve; bevat de damp slechts eene enkele komponent, dan

reduceert het zich tot een enkel punt. Verder nemen wij, evenals

in onze vorige beschouwingen, voorloopig nog steeds aan, dat in het

vloeistof blad n(k*h maximum-, noch minimum-, noch zadelpunt optreedt.

Wij nemen verder bij de aangenomen temperatuur T en een wille-

keurigen druk F eene verzadigingslijn van de vaste stof F. Verandert

men, tei'wijl T konstant blijft, den druk, dan verandert deze verzadi-

gingslijn haar vorm. Zet men loodrecht op den komponentendriehoek

de /^-as en zet men hiei-op de \erschillende verzadigingslijnen uit,

dan krijgt men een isolhermisch-polybarisch verzadigingsvlak \an F
56
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Dit vlak kan liggen zooals in fig. 6 of 7; de komponentendiiehoek

is in beide fignren weggelaten, de pijlen wijzen in de riehtinii- van

toenemenden drnk. Dat beide gevallen mogelijk zijn, volgt nit het

volgende.

V^v. Bij de aangenomen temperatnnr T zal de stof 7^^ bijeen

bepaalden drnk smelten. Daar de stof onder volnmevermeerdeiing

smelt, zal bij drukverhooging de veizadigingslijn van F verschijnen,

p /S

Fig. 6 en 7.

zoodat wij een vlak kiijgen. als in fig. 6, nl. met den bollen kant

naar beneden gericht.

r<^ i'. Bij de aangenomen temperatnnr 7' zal de vaste stof 7^

eveneens bij een bepaalden drnk smelten. Daar bij de smeiting rn

echter volnmeafname inl reedt, zal in dit geval de verzadigingslijn

van F bij drukverlaging verschijnen. Wij krijgen dns een vlak als

in lig. 7 nl. met den hollen kant naar beneden gericht.

De vlakken der fignren 5, 6 en 7 zijn isotliermisch-polybariscli
;

zij gelden dns slechts voor ééne bepaalde temperatuur ; verandert

men deze, dan veranderen die vlakken ook hun vorm en ligging.

Bij temperatnnrsverhooging schuiven vloeistof- en dampvlak der tig.

5 naar boven, exeiieens het vlak der üg. 6. Het vlak der üg. 7

beweegt zich bij temperatuur-verhooging echter naar beneden : daar

V namelijk l<:leiner dan v is, zal bij verhooging van de smelttem-

peratuur van F de bijbehoorende smeltdruk dalen. Daar eene kleine

smeltpuntsvtrandering gewoonlijk eene zeer groote drukverandering

tengevolge heeft, zullen de beide vlakken der fig. 6 en 7 zich over

het algemeen veel sneller bewegen dan damp- en vloeistofblad xan

fig. 5.

I'^r. Wij denken ons nu in fig. 5 ook nog het verzadigingsvlak

der fig. 6 aangebracht ; om te beginnen denken wij ons het punt F
vixn het verzcidigingsvlak ver beneden het vloeistofblad. Alle punten

der doorsnede van beide vlakken stellen nu vloeistoffen voor, met

vaste F verzadigd en met damp in evenwicht, dus het stelsel

F -\- L -\- G. Daar de punten der doorsnede alle tot dezelfde tem-

peratuur behooren, zoo is deze doorsnede dus de vroeger besproken

verzadigingslijn onder eigen dampdruk der \aste stof F. Projecteert

nien deze doorsnede op den ivomponentendriehoek, dan krijgt men
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eene liet |nuit F onisliüteiule kiu-vc, zooals de gcirokkeiie l<iii'\eii

in fig. 7 (I) of JJ (!) ; (evens is het (iiüdelijk dat de druk in (k' rich-

ting' der pijlen dezer figuren moet toenemen. Wij denken ons nu

weer in lig. 5 de doorsnede van vloeistoiVlak en veizadigii)gs\lak
;

met elk punt dezer doorsnede correspondeert een bepaald piiiil \ari

het damj)vlak. Op liet dampvlak ligt dns eene knrve, die de dam-
pen aangeeft, die met de aan F verzadigde oplossingen in even-

wicht zijn ; deze knrve is de bij de verzadigingslijn onder eigen

dampdruk behoorende damplijn. Projecteert men deze knrve op den

komponenten-driehoek, dan krijgt men eene het punt F al of niet

omsluitende kurve, zooals de gestippelde kurven der fig. 7 (I) of 11 (I).

Vei-hoogt men de temperatuur, dan bewegen vloeistof-, gas- en

verzadigingsvlak van F naar boven ; daar het laatste vlak zich

echter sneller dan het eerste beweegt, zoo komt er eene tempera-

tuur, waarbij F op het vloeistofvlak valt, zoodat de vaste stof F
in evenwicht is met eene vloeistof van dezelfde samenstelling en

met een damp. Men kan, evenals Van der Waals in binaire stelsels,

déze temperatuur het minimumsmeltpunt van F noemen.

Daar het in F aan het verzadigingsvlak gebrachte raakvlak hori-

zontaal is, moet het verzadigingsvlak het vloeistofvlak doorsnijden.

Men ziet dat deze doorsnede van F uit naar de richting van het

dampvlak gaat. Projekteert men deze kurve op den komponenten-

driehoek dan krijgt men kurve a F b dev fig. 1 of 2. De kurven

de of d'e' dezer figuren zijn de doorsneden \an het in F aan het

verzadigingsvlak gelegde raakvlak met het vloeistof blad, zij zijn dus

de vloeistof] ij nen van het heterogene veld L. Q. bij dit minimum-

smeltpunt van de stof F.

Uit eene beschouwing van lig. 5 volgt dadelijk dat de bij de

kurven aFh der lig. 1 en 2 behoorende damplijnen exphasig. zijn

en de verzadigingslijn al of niet kunnen snijden.

Verhoogt men de temperatuur nog een weinig, dan komt het punt

F boven het vloeistofvlak en de verzadigingslijn onder eigen damp-

druk van F wordt exphasig. Men krijgt dan fig. 12 (I), waarin de

dam])lijn de verzadigingskurve onder eigen dampdridv al of niet kan

snijden.

Verhoogt men de temperatuur nog iets meer, dan raken ^e^zadi-

gings- en vloeistofvlak elkaar in een punt ; het is duidelijk dat dit

punt op het verzadigingsvlak van F niet met F samenvalt, maar

naar het gasvlak verschoven is. Wij hebben thans de hoogste tem-

peratuur, waarbij het stelsel F -\- L -{- G bestaat. In fig. 12 (1)

trekken de beide lijnen zich dan ieder tot een punt te zamen
;

beide punten liggen met F op eene rechte lijn.

56*
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T"<r. Wij denken ons nu in fig. 5 liet verzadigingsvlak der

lifr. 7 aangebracht, en wel zó('>, dat het punt F boven het vloei-

stofvlak ligt. De doorsnede is dan weer eene verzadigingslijn onder

eigen dampdruk van de stof F, welke het punt F omsluit. In

projectie krijgen wij dus weer fig. 7 (I) of 11 [l], met eene ex- of

circumphasige bijbehoorende damplijn, die naar den kant van het

dampvlak verschoven is.

Verhoogt men de temperatuur, dan schuift het vloeistof- en damp-

vlak in de hoogte, het verzadigingsvlak van F echter in de laagte.

Bij eene bepaalde temperatuur, de minimum-smelttemperatuur van

F, komt punt F dus op het vloeistofblad en het is nu duidelijk,

dat de verzadigingslijn onder eigen dampdruk van F uit \an het

gasvlak afgeschoven ligt. In projectie krijgt men dus de kurven

aFh van tig. 3 of 4. De bijbehoorende damplijn ligt natuurlijk

naar de zijde \an het gasvlak verseho\en en kan zoowel ex- als

circumpha'^ig zijn.

Wat er nu bij verdere temperatuursverhooging gebeurt, is zonder

meer wel duidelijk.

Om de kookpuntslijn der met F verza-

digde oplossingen voor een bepaalden druk

P te vinden, nemen wij het damp- en vloe'-

stofvlak voor dezen druk P, wij krijgen

dan fig. 8, waarin loodrecht opdenkompo-

nentendriehoek ABC de temperatuuras is

-^ genomen. Het vloeistofvlak is door de ge-

trokkene, het dampvlak door de gestippelde

lijnen voorgesteld. Om in overeenstemming
'°*

te blijven met onze steeds vooropgezette

veronderstelling, dat C de komponent met de hoogste dampspanning

is, is het kookpunt van C lager genomen dan dat van A en B.

Wij nemen nu verder een polythermisch-isobarisch \-erzadigingsvlak

van F. Bij den aangenomen druk P bestaat nl. voor eene geheele

reeks van temperaturen bij elke temperatuur eene bepaalde \erzadi-

gingslijn van F. Zet men deze op eene tem})eratuuras uit, dan ontstaat

het polythermisch-i.'^obarisch verzadigingsvlak, dat wij door tig. 7

kunnen voorstellen, waarin men zich P dan echter door 7' vervangen

moet denken; wij zullen deze figuur in het volgende fig. 7^/ noemen.

De fig. la en 8 gelden nu slechts voor één bepaalden druk; ver-

andert men dezen, dan veranderen zij hun ligging en vorm. Bij

drukverhooging bewegen beide vlakken der fig. 8 zich naar boven,

het verzadigingsvlak der fig. la kan zich zoowel naar boven als

naar beneden bewegen. Dit hangt daarvan af, of er bij smelting
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vokiine toe- of -afname iiiti-ecdi. Daar ecne drukNcraiidering eelitor

in liet algemeen eene betrekkelijk kleine verandering van het sniell-

punl eener stof ten gevolge heeft, zal dt* beweging van hel vnv.adi-

gingsvlak der stof F langzamer zijn, dan die der heide vlakken

in fig. 8.

Wij denken ons nn in tig. 8 het \erzadigingsvlak der lig. la

aangebraeht en wel zoo, dat het punt /' boven het vloeistofblad ligt.

De doorsnede is dan de kookpnntslijn der met F verzadigde ojtlos-

singen ; de bijbehoorende damplijn ligt, zooals nit de ligunr volgt,

naar het dampvlak \'ersclio\en. Eene projectie op den komponenten-

driehoek geeft eene circnmphasige kookpnntslijn der met i*^ verzadigde

oplossingen en eene circum- en exphasige damplijn. Wij krijgen dus

weer de figuren 7 iI) of 11 (1), waarin men zich echter thans de

pijlen, die de richting van stijgende temperaturen aangeven, in omge-

keerde richting moet denken.

Bij verdere drukverhooging komt nu eerst het [)unt F op het

vloeistof\lak, daarna treedt raking van het vloeistofvlak met het

verzadigings\lak van F op, waaruit de vroeger beschrevene kook-

puntslijnen der verzadigde oplossingen en de bijbehoorende damplijnen

volgen.

In plaats van het verzadigingsvlak van F hadden wij ook het

dampverzadigingsvlak van F kunnen beschouwen en zijn beweging

ten opzichte van het dampvlak van het stelsel L G. Wij komen

later voor een ander ondei-zoek nog op de dampverzadigingsvlakken

van een vaste stof teruo-.

Wij hebben boxen reeds gezegd dat het dampvlak, als de damp

slechts twee komponenten bevat, zich tot eene dampkurve, en als

de damp slechts ééne komponent bevat, zich tot een punt rednceert.

Dit heeft ten gexolge dat vele der reeds besproken eigenschappen

veel eenvoudiger af te leiden en uit te drukken zijn. Ik kom hierop

later terug, als ik, ook met eenige experimenteel onderzochte geval-

len, de damps])anningen en kookpunten van de met zouten en dnb-

belzouten verzadigde waterige oplossingen bespreek.

(
Wordt vervolgd).
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Pliysiologie. — De Heer C. A. Pekelhaking biedt namens de

Heeren W. E, Ringer en H. van Trigt een raededeeling aan :

„Over den invloed van de reactie op de iverkim/ van pti/aline."

(Mede aangeboden door den Heer G. G. J- Vosmaer).

Een van ons (v. T.) heeft zich gernimen tijd beziggeiionden niet

een onderzoek naar dew in\ ioed van het dieet op de weri-czaamheid

van het diastaliseh enzjm van het speeksel, de ptjaline. De resnltaten

vdn andere onderzoekers op dit gebied spreken elkaar ten deele zeer

tegen ^) en ook uit de proeven van van Trigt kan nog niet met

zekerheid esn invloed van het dieet worden afgeleid. Scheen ook al

in 't algemeen een invloed te bestaan, zoo nu en dan werden geheel

afwijkende waarden gevonden zonder dat men er een oorzaak voor

zou kunnen opgexen. Daardoor werden de uitkomsten dan weer

onduidelijk.

Deze proe\en werden zóó uitgevoerd, dat speeksel aan amvlnm-

oplossingen werd toegevoegd en na zekeren tijd het reduceerend ver-

mogen van de oplossingen werd bepaald. Bij deze wijze van werken

loopt men gevaar, dat schommelingen in de reactie van de vloeistoffen

voorkomen, bij\'. veroorzaakt door den glaswand of door koolzuur

uit de lucht, daar iji nagenoeg neutrale vloeistoffen zonder regulator-

mengsels de reactie door kleine storingen belangrijk kan verschuiven.

Zoo zouden de bovenbedoelde afwijkende waarden veroorzaiikt kunnen

zijn, daar uit onderzoekingen van den laatsten tijd gebleken is, dat

kleine veranderingen in de reactie grooten invloed op de werking

van enzymen kunnen hebben.

Wanneer nu bij voortzetting der boven bedoelde proeven, waarbij

dan zoo\eel mogelijk zorg wordt getiragen, dat de glasw^and of het

koolzuur uit de lucht de reactie niet \'eranderen, een ontwijfelbare

in\'loed van het dieet mocht worden gevonden, dan zou dit aan

verschillende oorzaken te danken kunnen zijn. In de eerste plaats

zou de concentratie van het enzym door het dieet kunnen worden

veranderd. Verder zon het organisme ook de concentraties der voor

de werking van het enzym belangrijke ionen, als vooral de H- en

OH-, verder ook Cl- en andere ionen op doelmatige wijze kunnen

veranderen.

Het scheen ons daarom gewenscht den invloed \Rn de H- en OH-

ionen nauwkeurig te bestudeeren om bij latere onderzoekingen te

kunnen uitmaken of veranderingen in de werkzaamheid van het

enzym aan veranderingen in de concentraties dier ionen moeten

^) Men zie de literatuur in Hammarsten's Lehrbuch der physiologischen Chemie.



859

worden toegeschreven. Daarenboven kau de juiste kennis van dvn

invloed van deze ionen ook bijdragen tot een beter inzicht in de

werkins; van het enz vin.

Vroegere onderzoekijigen over den invh)ed van zuren en alkaüi'n

op de werking van ptyaHne gaven nog al tegenstrijdige uitkomsten;

eensdeels meende men er uit te mogen besluiten, dat zin-en, ander-

deels, dat alkaliën begunstigend werken.

Wij hebben ons bij het onderzoek in 't algemeen \an de door

SöRENSEN^) in zijne baanbrekende onderzoekingen over werkingen

van enzymen gebruikte methoden bediend. De gang van het onder-

zoek was de \ olgende :

getiltreerd speeksel, in de volgende tabellen enzym genoemd, lieten

wij bij 37° werken op amylum-oplossingen van l'/^. Nadat door ver-

warming de werking \aii het enzyui was opgehexen, werd deze

nagegaan door de bepaling van de reduceerende eigenschappen van

de digestie-vloeisiof, \an het draaiend vermogen en door de iodium-

reactie. Aan de amylnni-uplossingen werden versehillende reacties

medegedeeld. Om deze te krijgen en constant te iiouden weiden (h-ie

butfer- of regulator-mengsels gebruikt en wel :

1. phospbaat-mengels,

2. citraat- mengsels,

3. acetaat-mengsels.

Bij alle proefreeksen op eene na werd 20 minuten gedigereerd.

1. Proeven met pho.spha ilmengsels.

In Erlenmeyerkohcn (alle glaswerk was J5 minuten uitgestoomd)

van Jena-glas van 300 c. c. werden gebracht :

10 c. c. van eene phosphorzuuroplossing van 1.485 n., wisselende

hoe\eelheden natronloog van 0.5670 n. en water tot 50 c. c. Daaraan

werd dan door middel van een pipet toegevoegd 200 c. c. van de

amylum-oplossi]ig. Zooals \an zelf spreekt, werden alle proeven van

een reeks met dezelfde versche amylum-oplossing gedaan. De amy-

liim-oplossing werd gemaakt door 25 c. c. gedroogd amylum met

een liter water onder roeren tot koken te \erhitten en ongeveer een

minuut op deze temperatuur te houden. Na afkoeling Averd tot 2 liter

aangevuld en door glaswol of neteldoek getiltreerd ").

De kolven mei phosphaatmengsel en araylum werden na voorwar-

ming tot 37° steeds minstens 20 minuten in den thermostaat op deze

temperatuur gehouden vó(')rdat het enzym werd toegevoegd. Nadat

') Comptes rendiis des travaux du Laboratoire de GaHsberg. S^ne Volume, l^

Livraison, 1909.

-) Soms moest \ liter gelijktijdig worden gemaakt.
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ie Proefreeks. Enzym v. T.

phosph„r. ^^oH ^^
N- oplossing, ^^ ^^1

•-
C.C.

enzym reductie draaiing
milligr. iodiumreactie /*//

cc. Cu minuten

1



liet enzym 20 niimiteii geweikL had, werd de kolf in een had met
kokend water gedompekl en daai-in sleetls o]) (kvAdIVIe wijze regel-

matig bewogen tot de temperatnnr 90° was. Op deze wijze werd (je

werking van het enzym steeds op dezelfde wijze afgebroken.

Hel reduceerend vermogen van de afgekoekle vloeistof werd vol-

gens Bertrand bepaald en is in milligrammen koper berekend op

100 e c. vloeistof.

De reactie werd electrometrisch bepaald. De waterstofelecl roden

werden volgens de sehudmethode van Masselbalch ') behandeld en

gemeten tegen kwik-kalomel-eleetroden met normaal en 7,^ noi-maal

ehloorkalium. De reactie is uitgedrid<t iji y>//, dat is de negatieve

logaritlimus van de waterstofionen-concenlratie.

De voorgaande tabellen geven de nitkonisten van de belangrijkste

proefreeksen.

Wij zien uit deze proeven, dat de concentratie der waterstofionen

grooten invloed op de werking van het enzym heeft ; dat bij stijgende

cn, dus dalende pn, de werking toeneemt tot aan een zeker optimum
en dat daarna de werking weer afneemt. Verder zien wij, dat met

enzymen \an verschillende afkomst ditzelfde gedrag te voorschijn

komt, al verschilt de activiteit ook aanmerkelijk. Uit een volgende

proefreeks bleek ons, dat ook in veel meer verdunde phosphaatop-

lossingen de ligging van de optimale reactie nagenoeg dezelfde bleef

;

tevens bleek hieruit, dat over de geheele lijn de werking sterker was.

Phosphaatmengsels remmen dus de werking ; in zeer verdunde op-

lossingen minder dan in geconcentreerde.

Proeven met citraatmeiu/sels. Een citraat-oplossing werd gemaakt

4de Proefreeks. Enzym R.

citraat- NaOH H2O amy- enzym reductie draaiing
Nr. oplossing i lum milligr. iodiumreactie

C.C. C.C. C.C. C.C. C.C. Cu minuten
Ph

1 1
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uit 275 gr. zuiver citroenzuur (pro analvsi), 105 gr. NaOH (Merck's

e natrio pro analyci)en water tot 1 liter. 20 c. c. dezer citraatoplossing,

met water verdund tot 250 c c. gaven /9// =4.915.

Sde Proefreeks. Enzym R met 1 vol. water verdund.

Nr.

citraat- NaOH H^O amy- enzym reductie draaiing

oplossing
" lum milligr. ' iodiumreactie

C.C. cc. cc. cc cc. Cu minuten
Ph

1
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Wij zien ook hier weer een optimale i-eactie (e voorschijn komen
on deze is dezelfde als bij phosphaatoplossingen. Aan weerszijden van
deze optimale reactie neemt de werking van het enzym af, eerst

langzaam, dan snel. De optimale reactie ligt in phos|)haat-oplossingen

^'J yV/,=(^.05 zooaLs men uit een gi-afische voorstelling van de rednctie

als functie van de pjj kan atlcidcn. in acelaat-oplossingen vindt

men jclaarvoor p^j={).08 en in de cilraatproeven vindt men verschil-

lende waarden al naar de concentratie. In de 5'!-^ proefreeks is als

optimale reactie p^^=6.54 gevonden.

Alle tot dusxer meegedeelde waarden voor
j)jf

zijn hepaald hij

J8°. Bij de teiuperatuur waarbij de proeven gedaan wei'den (37°) zijn

de Pjj's iets anders. De reacties van de vloeistoffen, die optimaal

waren, hebben wij ook bij 37° bepaald en daarvoor gevonden :

in de phosphaat-oplossingen pjj =6.00.

in de citraat-oplossingen (10 c. c. citraat, 4^^^ proefreeks) /^^^ =0.86.

in de acetaat-oplossingen /;^^ =6.028.

Het neutrale punt ligt bij 37° bij />^ =6.796.

Om de werking der verschillende regulator-mengsels te vergelijken,

werd de volgende proef gedaan :

"jde Proefreeks. Enzym R. met 1 vol. water verdund.

H_0
,

amy- |enzym reductie

regulator-mengsel
i
lum miUigr

C.C. I C.C. C.C. Cu

reactie (bij 18° bepaald)

Ph

geen 50

10 C.C. phosphorzuur, 19.4
20.6 C.C. NaOH

200

200

318.20 ' electrometrische bepaling niet

mogelijk wegens gebrek
aan electrolyten. Tegenover lak.

moes neutraal, dus P/^ ± 7.07

10 C.C. phosphorzuur, 23.75' 200
16.25 C.C. NaOH

10 C.C. citraat,

19.55 C.C. NaOH
20.45 200

245.05

425.15

221.55

7.07

6.50

6.468

Wij zien, dat bij neutrale reactie phosphaat belemmerend werkt

;

vergelijkt men citraat met phosphaat l)ij een zwak zure reactie {p^^^G.o;

neutrale reactie is met citraat niet gemakkelijk te maken), dan ziet

men, dat het eerste veel sterker remt.

Uit de verschuiving van de optimale reactie naar de neutrale zijde

en ook uit proeven, die hier niet beschreven zijn, kan men afleiden,

dat citraat aan den kant der kleinere p^'s het sterkst remt en dat

deze remming naar de neutrale zijde kleiner wordt.
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Daar de optimale reacties in phospliaat- en acetaat-mengsels dezelfde

zijn, was het waarschijnlijk, dat beide de werking van ptyaline op

dezelfde wijze remmen. De volgende proef toont aan, dat l)ij gelijke

reactie deze beide mengsels gelijken invloed op de werking van het

enz3'm hebben.

8ste Proefreeks. Enzym R met I vol. water verdund.

regulator
H2O amylum enzym reductie

C.C. C.C. C.C. mgr. Cu Ph

a 1 c c. acetaat 35 200

5 C.C. azijnzuur

b lOc.c. phosphorzuur 26 200

14 C.C. NaOH

489.2 5.886

483.5 5.886

Wij stelden nn de vraag hoe men dezen in\loed der i-eactie op

de werking van ptyaline moet verklaren. Men zon kunnen den-

ken, dat H-ioneji begunstigend werken, maar hoe komt het dan, dat

voorbij de optimale cu de H-ionen sterk belemmerend gaan werken

;

kan dit misschien aan beschadiging \an het enzym worden toegeschre-

ven r Om dit te onderzoeken deden wij de volgende twee proefreeksen :

9ie Proefreehs.

a. 10 c. c. phosphorzuur, J3 c. c. natronloog en 27 c. c. water

werden vermengd bij kamertemperatuur met een mengsel van 25 c. c.

enzym R-|-25 c. c. water. Van dit mengsel, waarin het enzym dus

4 maal verdund was, werd de acti\ iteit direct onderzocht. Dan werd

het op 37° gebracht en gehouden en van tijd tot tijd de werking

nagegaan. Wij lieten daartoe telkens 2 c. c. werken op phosphaat-

mengsels met amylum van de optimale reactie.

Tijd gedurende welken het
^,^^^^;^ D.a^ii p voor

Nr. enzym-mengsel op 3/- ver- jjj(^ minuten zoox^r bepaaldwarmd was, minuten ^ zuu\ei uepaaiu

1
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TV /ni vuil hel cii/.ynimeiigsel was 5.502.

h. 10 cv. j)Ii()s|>li'(r/.iiiir, 12 v.c. iiatroiiloog-, 28 a.v. water. llicrl»ij

25 C.C. enzym Iv -|- 25 r.c. water, aüiyliini-oplossingen als in de

vorige proef; />// \aii hel cnzy[nHienii>el 4.095.

Tijd, gedurende welken het
Rgfj^-ctie Draaiine

1



Dus bij ee]i licht alkalische reactie, />// = 8.718, geen beschadiging

in twee ureji.

In onze proe\en kan dus beschadiging van het enzym geen merk-

baren invloed gehad hebben, het was dus ook niet te verwachten,

dat de ligging van de optimale reactie bij langeren digestietijd zou

veranderen. Een proefreeks, gedaan om dit te onderzoeken en met

een 5 maal langeren digestietijd (100 minuten) toonde dan ook aan,

dat dit niet het geval was.

Nader onderzoek moet uitmaken wat het verband is lusschen de

lading van p.'valine en hare werking, daartoe moet het isoëlectrisclie

])unt bepaald worden. ^)

Overzicht der uitkomsten.

Voor de werking van ptyaline is de concentratie der waterstofionen

van groote beteekenis. In ^ loeistoffen waarin de reactie bepaald is

door phosphaat- of acetaatmengsels is een voor de werking van het

enzym optimale reactie gevonden bij pn = 6.00. Aan weerszijden van

deze neemt de werking af, eerst langzaam, dan snel. Bij pn r= 4.5

en 7.5 is zij reeds nagenoeg geheel onderdrukt. Bij deze /vu's is

van beschadiging van het enzym in den tijd dien onze digestie-

proe\en duurden, nog geen sprake. De ligging van de optimale

Ph verandert dan ook niet zelfs l>ij 5 maal langeren digestieduur.

Citraatmengsels remmen veel sterker dan phosphaat- of acetaat-

mengsels. De remming is vooral aan de zijde der kleine /^h 's sterk.

Hieraan moet liet worden toegeschreven, dat in citraatmengsels de

optimale reactie naar de neutrale zijde ^erscllOven is.

Natnnrkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt namens den

Heer L. H. Siértsema eene Mededeeling aan : „Metingen

van brekingsindices van gassen onder hoogen druk". Tweede

mededeeling. De dispersie van lucht en van koolzuur.

(Mede aangeboden door den Heer Lorextz).

4. De dispersie van lucht.

Deze is reeds herhaaldelijk gemeten, zoowel voor het zichtbare

spectrum als voor ultraroode en ultraviolette stralen. De i'esultaten

loopen echter vrij sterk uiteen ; bovendien zijn de dispersiebepalingen

nooit bij hoogen druk uitgevoerd.

Door de welwillendheid van Prof. Kameklingh Onnes kon worden

^) Men vergelijke: Mich.\elis, Biochemische Zeitschrift, Bd. 35, bldz 386; Bd.

36, bldz. 280.
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be-i'liikt o\er saiiieugepersle liiclil, waanncde (lispersieiiietiiigeii zijii

uitgevoerd, geheel op clezellVle wijze als die uu-t \\aler>lur, welke iii

de vorige inededeeliiig zijn beselireveii 'j.

De uitkomsten van drie waarnemingsreeksen zijU verccuigd iii de

volgend? tai)el. Voor de beteekenis daar\an kan worden verwezen

naar de overeeid\onistige tabel voor waiei'>tof in de xorige luede-

deeling ^
.

Lucht.
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Evenals bij waterstof zijn tle voor verschillende gasdiclitheden

gevonden waarden \'rij konstant. De afwijkingen hebben geen bepaalde

richting, en we knnnen daaruit besluiten dat de dispersie van lucht

kojistant is tot drukkingen vau ruim 100 atm.

De gemiddelden zijn :

ka k'c fC(l

kh Kb ki

0,84345 1,07698 1,16417

± 1,7 ± 0,6 =b 1,0

Daaruit volgen de dispersiegetallen

h
h
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co

5) _ fc/)

i*i CÜ
o
(f)

. 644 . 9949 . 9952 . 9946 . 9948 . 9946

0.546 1

0.509 1

1

0.472 1

0.436 1.0103

0.405 1.0152
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dien eenige malen uvergedistilleerd en had een gehalte van 98 *l^

koolzuur. De metingen verliepen geheel op dezelfde wijze als bij

waterstcf en lucht.

Koolzuur.

'
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De gemiddelden zijn :

0,84284 1,07735 1,1650J 1,26874 J,:^7391

±1,2 ±0,6 ±0,8 ±1,2 ' ±1,7
Wiiai'uit voor de dispersiegetallen volgt

:
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De iiilcrpohitiefuriiiiile, berekend als boven, wordt

H —

1

/ 0,0007868 O.OOOOUGU
0.97781 1 -H

waarin ). de golflengte in lucht voorstelt. Zij geeft de volgende ver-

si-liilien tusbchen de berekende en de waargenomen getallen :

1
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Natuurkunde. — De Heei- Kamehlingh Onnks biedt aan inede-

deeling N". 133 uit liet Natiiurknndiu' T.aI)oratoriiini Ie I-oiden :

H. Ka.mkkmngii Onnks en C. A. Crommki.in : „IsntluTinm ran

i'cii(((on\i(j(' stoffen en liunne hinaive memjsels.XW . /itrekeuiny

van eeniijc thermis<-lu> (jrootheden van a.n/on.''

De onlangs gepubliceerde empirische gereduceerde toestandsverge-

lijking van argon, VII. A. 3 genaamd'), stelt ons in staat een aantal

thermische grootheden te beiekenen, grootheden, die voor de kennis

van het argon in 't bijzonder en voor de kennis der éénatomige

stoffen in 't algemeen van belang zijn. Men kan deze grootheden

ook graphisch afleiden. Berekening met behulp van eene toestands-

vergelijking, die o\'er het geheele waarnemingsgebied goed aan de

waarnemingen aansluit, veroorlooft echter eene veel grootere nauw-

keurigheid te bereiken.

In deze mededeeling -) geven wij de uit VII. A. 3. berekende

waarden van - „. , \ an : , \an ^ == 7 i

I
-r-

I
= 7' f . „ 1

—
p, (de pression inférieure van xVmagat '

,) en van

de a van Reinganum nl. an - ^'1 1-' als functies \a\i de

temperatuur en de dichtheid *). De temperatuur is opgegeven in

Kelvingraden en gerekend vanaf 0° C. ; de druk in internationale

atmospheren ').

Op het belang van de kennis van deze grootheden, vooral als

functies \ an de temperatuur is reeds herhaaldelijk gewezen ®), zoodat

wij hierover niet uitvoerig behoeven te zijn. W^ij willen slechts op-

merken, dat volgens de ,, hoofdtoestandsvergelijking" van van der Waals

--
I

, (
-

1 en a\i onafhankelijk van de temperatuur en dus
OTJ, ydvjr

j
—

;^
= O moeten zijn, zoodat de afwijkingen, die zij alle drie

vertoonen beschouwd kunnen worden als een maat voor de afwijking,

1) Zitt.vevfel. Juni 1912, Gomin. N\ 128.

~) Reeds aangekondigd in Suppl. N'. 23, noot 492, pg. 146. Voorloopige af-

leidingen van sommige der hier behandekle grootheden door G. A. Crommelin
zijn reeds medegedeeld door E. H. Amagat. G. R. 9 Aprii, 1912.

3) E. H. Amagat, talrijke verhandelingen in de G. R., vereenigd in ,,Xoles sur

la pliysique el la thermodynamique"' Paris 1912.

4j Voor de notaties in deze mededeeling zie men Ene. math. Wiss. V. 10. Sui>pl.

N", 23.

') Ene. math. Wiss. V. 10. Einheiten. a.

6) M. Reixgaxum, Diss. Göttingen 1899, Ann. d. Phys. (4), 18(1905) pg. 1008

Suppl. N". 23, pg. 140 sqq.
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die het argon vertoont van de onderslellingen om<rent de niolecnicn,

die aan de theorie van van dkr Waals ten grondslag liggen.

Eene althans benaderde aanslniting aan de lioofdtoestandsverge-

iijking van van dkr Waals met constante a,,, h,,., //,,. zon het eerst

bij éénatoraige stoffen te verwachten zijn, en daarom is het onderzoek
van deze grootheden bij argon, alsmede eene vergelijking van de

resnltaten met die bij meer samengestelde stoffen van bijzonder belang.

De beschouwing van de door Rkinganum '. ingevoerde grootheid

OR = r
^'If'-" Idojr

is van bijzonder gewicht om in te zien, dat men de onderstellingen

door VAX DKR Waals bij de afleiding van zijne hoofd toestandsver-

gelijking, w\at betreft de onderlinge werking der moleculen ingevoerd,

zal moeten wijzigen zooals dan ook door van der Waals laatstelijk

bij de beschouwingen over de scliijn-assoeiatie iu verschillende rich-

tingen is geschied. Houdt men een oogenblik vast aan de bij

éénatomige stoffen zooals argon zeer voor de hand liggende onder-

stelling, dat de atomen onsamendrukl)aar zijn, zoo zou de verandering

van au geheel te wijten zijn aan de afwijking van de krachten

tusschen de moleculen van de eenvoudige beginonderstellingen van

van der Waals. Dit zou dan nog tweeërlei oorzaak kunnen hebben:

verandering van a,y en verandering van Ry van de hoofdtoestands-

vergelijking tengevolge daarvan, dat de straal van de werkingsspheer

slechts weinig grooter dan die van het molecuul gesteld kan worden,

hetgeen zich in schijn-associatie openbaart.

rdp \
De vraag of

( ^^ 1 onafhankelijk van de temperatuur, en dus

-^^ 1 = O is, hangt ten nauwste samen met de vraag of ( -^ I
= O

(
is, immers

Langen tijd is deze vraag onbeslist gebleven bij gebrek aan waar-

nemingsmateiiaal. Thans w^eet men, althans voor een aantal stoffen,

dat, algemeen genomen,
[ ^, j

van de temperatuur afhangt, en dat

dus ( Y"T7 1 niet =0 mag gesteld worden.

/dp \
Vergelijken wij nu 'het gedrag van argon, wat f r^ 1

betreft, met

1) M Reinganum. Diss. Göttingen 1899.
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dat van isopentaan, dan zien wij in vele opzichten overeenstemming.

Rkixganum ^) leidt uit de waarnemingen van Young ^) omtrent iso-

penlaaii af, dat l)ij /t <C -A-Ö cM/,
|
—

j
daalt bij dalende tempera-

tuur, terwijl bij grootere volumiua tot ^7== 400 c.M." (
—

)
toeneemt

\dlJo
bij dalende temperatuur, en bij nog grootere volumiua vrijwel con-

stant blijft. Voor argon, waar de voluniina in h'^t normaal volume

zijn uitgedrukt, zonden deze l)eide volumiua,. wanneer de wet der over-

eenstemmende toestanden streng gold, overeenkomen mot rx = 0.00377

en vs = 0.328 of ox = 265 en ox = 3.05.

D? argonwaarnemingen, waarvoor VII. A. 3. geldt, liggen nu

geheel binnen deze greiizen, en wij zien uir tabel I, dat argon

dns in het waarucmingsgebied met isopentaan overecnsten:it. lu het

/ö/> \
gaheele gebied daalt -- 1 bij stijgende temperatuur. Bij de kleinste

dichtheid van argon ()x = 20, wordt de daling uiterst zwak hetgeen

dus op een constant worden bij nog geringere dichtheid wijsr. Aiet

in overeenstemming met isopentaan is echter, dat bij de grootere

dichtheden van argon, ver boven ox = 265, de siijging hij dalende

temperatuur nog steeds sterker wordt, terwijl men volgens isopentaan

eene afname van die stijging zou \erwachten.

Aangaande het verloop van ^,7,] merken wij op, dat \oung ^) uit

zijne isopentaanwaarnemingen den volgenden regel heeft afgeleid

:

Aan dezen regel, die reeds voor verscheidene stoffen bevestigd is,

gehoorzaamt wat het 2de gedeelte l)etreft ook argon.

Reinganum vond, dat de grootheid a\\ =z "%),' V- bij kool-

3
zuur, aethyleen en isopentaan een minimum bij v ongeveer — ?'« en

temperaturen ongeveer 10 graden boven f^ bezit. Voor aj-gon zon, wan-

neer de wet der overeenstemmende toestanden streng gold, dit minimum

moeten liggen bij ox = 380, dus buiten het waarnemingsgebied. Er

1) M. Rek\^ganum, Diss. Göttungen. 1S99, pg. 42.

-) S. Young, Froc. phys. soc. Londen 13 (1895), pg. 60:2.

3) 1. c.
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blijft (lus niets anders over, dan te trachten door extrapolatie hierover

een meenini^ te \'erkrijgen. Teekent nien daartoe de krommen voor
—122°Ci„Kgi. en — J H5^ C',„ K^n,, die ^^> als functie van ox voor-

stellen, dan wijst eene extra|»olatie naar grootere diclilheden op de
3

waarschijnlijkheid, dal ook voor ai-gon l)ij r= rt deze krommen een
•i

minimum zullen vertoouen.

Natuurkunde, — De Heer IvAMtRLiNGU Onnks biedt aan Mede-

deeling u. ['A'2a uit het Natuurkundig Laboi'atorium te Leiden.

H. Kamerlingh Onnes en Bkngt Beckman: ,,Hf'f llxu.eij'ect

en de verandering van den gahanischen ireer.itand in het

magnetische veld bij lage temperaturen. VI. Het YixL'L-efect

hij nikkel en de verandering van den galvani.schen weerstand

in het magnetische veld bj nikkel, kirik en ijzer bij lage tem-

peraturen tot het smeltpunt van ivaterstof.

§ 17. Verandering van den weerstand van vast kwik in het

magneetceld. De weerstand van het kwik werd bepaald in een

glascapillair lang 9 cm. met een diameter \ au 0,12 mm. De capil-

lair was tot eeji U gebogen. Aan ieder der uiteinden waren

aangesmolten twee toeleidingsbuizen van glas, die met kwik gevuld

Avaren. De metingen van den weerstand geschiedden volgens de

methode van de overgrijpende nevensluiting. De stroomsterkte in den

hoofdstroom was /= 0,006 amp. Voor het bevriezen van !jet kwik

werd afgekoeld waterstofgas in den cryostaat geblazen door eene

glasbnis, die tot beneden den weerstand reikte. De weerstand was bij

r=287°,3 K. 7,97 i2

T= 20^,3 0,1014

T= 14^5 0,0618

TABEL XIX.

Weerstandsverandering in het magnetisch veld

van l<vvik.

9760

10270

10270

+
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De waarnemingen geven dus eene vermeerdering van den weer-

stand in het magnetische ^e]d. Als middelw^aarde wordt verkregen bij

H— 10000 en T=20°.3K

14°, 5

w

IC

= + 1,5X10-3

= + 6 X 10-3

De temperatuurcoefllieient van den weerstand is bij deze tempera-

turen zeer groot, waardoor de nauwkeurigheid van deze metingen,

in liet bijzonder bij T=14'^.5 K. verminderd wordt. Opvallend is

de groote vermeerdering'^bij het "dalen van 20^ tot 14° K.

§ 18. HxLi-ej/ect en verandering van den weerstand in het mag-

netische veld bij nikkel. Het materiaal, gevormd tot een plaatje ter

dikte van 0.053 mm., was]^zuiver nikkel van Schwerte. H en R

H

worden gege\en in CGS, J was 0,4 tot 0,9 amp.
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betreft liet llAix-eftect optreden, dal \v. /. do krommen II.M.L-ellcet-

C.^.-A
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lineair van de xeld&terkte afhankelijk. In liueNcr deze betrekkingen

vervuld worden, blijkt uit de volgende Tabel XXI.

Ro
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cc _

•a
c
CS

h<

X c: r~ —

<>l
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C 0,10 7„

S 0,007

r 0,028

*SV 0,014

Mv 0,03

dus totaal ongeveei' 0,13 "/„ \'eroiitreini,'dng-. De draad was na de

analvse door Heraeis tot 0.1 mm. diameter getrokken. Ten gevolge

van liet bewerken werd het materiaal verontreinigd, zoodat de afname

van den weerstand met de temperatiini- \rij wat geringer werd. \'oor

het trekken was = 0.14, na het trekken = 0.17.
""2.;. "'i^'.>

De ijzerdraad werd bitilair op een ehonietklosje gewikkeld en zoo

in het magneetveld geplaatst, dat hij overal loodrecht op de kracht-

lijnen stond. De weerstandsmetingen geschiedden volgens de methode

\\\\\ de overgrijpende nevensl uiting. De weerstand zonder magneet-

veld blijkt uit Tabel XXIIl.

TABEL XXIII.

Weerstand van zuiver ijzer als

functie van temperatuur.

T
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r A i; 1. 1 XXIV.

Weerstaiidsva'iaiitkriii!; in liet magiR'tisiliL' vcM hij ijzur

T - 288° K. T ^ 20'^ 3 K. T -- 14'^.5K.

// X K" // ,< HM // XKH

990
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Natnnrkunde. — De Heer Kamert.ingh Onnes biedt aan Med.

X°. 132-' uit het Xatimikundig Laboi'atori'.im te Leiden» H.

Ka:merlingh Onnes en Bengt Bkckman: .J^cmmleriiiy van

dm galvanisclien loeerstand door druk hij huje temperaturen.

I. Loodr

§ 'i. Inleidimj. De moeilijkheden, die de verkhiring \an de ver-

andering van den galvanischen weerstand met de temperatuur aan

de eleetronentheorie in den vorm, dien Riecke, Drude, Lorentz daar-

aan gegeven hebben, oplevert en die in 't bijzonder bij lage tempe-

raturen zeer op den voorgrond treden, maken het wensehelijk de

verandering van den weerstand bij het wijzigen van verschillende

omstandigheden bij die temperaturen te onderzoeken. Wij hebben

uit dit gezichtspunt de \ erandering van den weerstand in het magnetisch

veld (en het daarmee in nauw verband staande verschijnsel van Halt.)

reeds naar eenige richtingen onderzocht. Thans deelen wij een uitkomst

mede \an een eerste onderzoek naar de verandering van den weer-

stand onder den invloed van mechaiiischen druk, die van alle zijden

gelijkelijk wordt uitgeoefend. In de eer.ste plaats hebben wij daarbij

gedacht aan het verband van ilnikcoëfllicient en temperatuurcoëfficient.

Onze gegevens zijn echter te gering in aantal om nu reeds als grond-

slag voor — trouwens voor de hand liggejide — gevolgtrekkingen

in de richting van verklaring met behulp van vibratoren, electronen

dissociatie of van verandering van gemiddelde snelheid ^) te dienen.

De specifieke weerstand kan ij] afhankelijkheid van den druk

algemeen voorgesteld worden door de formule")

waarin oJj twee constanten zijn, en ir,.,., de spec. weerstand bij

/> == J is.

Voor niet groote waarden van /> geeft dit \(i<n- don ^veerstand

van een draad, die vRn alle zijden samengepei^t wordt,

TT^= TT\ (1 - op) f 1 + -i |3p^ = U\ (1 - y/>)

waarin

V

ïn ,j de compressibiliteitscoëfïicient is.

Hieruit volgt voor de afname LM' =z H'— W^
LW

1) B. Beckman, Up?ala Univ. Arsskrift 1911. p. 107.

•) B. Beckman, l.c.
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Iii lu't volgende is alleen y genieten.

De meting van y bij zeer Inge teinperalnren wordt uiterst nideilijk.

Immers de tem|>ei'atnnrcoëftieient is daarbij zoo groot, dat uiterst

kleine sidiommelingen in de fein|)eratuni' reeds èen belangrijken invloed

op den .veerstand iiebben en dus een kleine stoornis in liet tempc-

ratnnrevenwielit eene verandering van weerstand ten gevolge kan

hebben, die het gcheeie verschijnsel \aii de verandering door druk

bedekt. Terwijl bijv. LW voor 7'm 20,3 /v^ dus bij het kookpunt

van waterstof, voor p = 100 atni. bij onzen draad slecht.s ongeveer

0,001 fi bedraagt, geeft een temperatuursverandering van 0'",01 reeds

0;(X)03 52. En het behoeft geen betoog, dat het zeer moeilijk is om
de temperatuur op 0^(M weder in te stellen, nadat deze door de

verwarming of afkoeling der vloeistof bij druk\erandering gewijzigd is.

Eindelijk is er nog een tweede omstandigheid die de metingen

bemoeilijkt. Wanneer de samendrukking gedurende langen tijd wordt

voortgezet, treden elastische nawerkingen op, die ook al weer tot een

belangrijk deel van de waar te nemen grootheid kunnen aangroeien.

Zou men dus om weinig storing in het temperatnn reven wicht te

verkrijgen, de drukvei'andering over langen tijd willen verdeelen,

zoo zou men zich aan fouten ten gevolge van deze nawerking,

bloot stellen.

, t i^ k § 2. Het aan den druk onderworpen lood was

een lange draaispaan van ongeveer 2 meter lengte

en ojige\eer 0,2 m.m. diameter. Met een ige oefening-

gelukt het zulke lange dunne draaispanen te ver-

vaardigen. Met ti'ekken gelukt het niet draden van

J^Cx^v een even geringe doorsnede te verkrijgen. De draad

II wordt gewondei] o|) een eboniet klosje (zie tig. 1).

Aan elk der einden zijn twee uit electrolytisch

koperdraad gewalste bandjes, r,, r., met tin gesol-

deerd ; liieraan is het dubbele paar toeleidingsd ra-

den, {/i, (/j, (/,, (l^, eveneens met tin gesoldeerd.

()m liet lood aan den druk te onderwerpen werd

het gebracht in een koperen, dikwandigen cylinder

A^ die aan de benedenzijde met een dichte dop

A.^ (geschroefd en gesoldeerd) en aan de bo\'en-

zijde met een dop .4, met twee koperen capillairen

A^, A., is N'oorzien. De eene, A^, dient om den

cylinder met vloeibaar gas te vullen en druk

op de \loeistof uit te oefenen, de andere, A., staat

in verl)and met een manometer en dient tevens

als veiligheid om het vloeibaar gemaakte gas te
^em
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kiimicii laleii ()iilsri;ip|ieii, waiiiiecr de loe\(»ei!Hii> iiioclit toevriezen.

Tevens ilieiit deze tweede Imis om de difiden voor de weersttiuds-

iiietiug door te laten. Aan het hoveneiiide van A^ zijn deze draden

daarin met niarinelijni bevestigd in een doorboorden eboniet-eylinder



die door eoii sclii-oel'ddp o|» het l»iiisje op^^esloteii |;elioiideii wordt.

De weerstandsnietiiig gescliiedde volgens tic inclhodo van o\crgrij|>eiide

nevensluiting.

De eyliiidei- weid ge<iom|>cld in een eiToslual (
'r lie.slaamlc nit

een dooi-zichlig xaeuuniglas niel |i(ini[)n)erder (zie tig. 2).

De laatste is in lig. 1 in aan/.iclit en doorsnede aangegexen, «, is

de |)onii)evIin(ler, e.^ is de |)oin|)stang. De leniperaiiinr \aii lid had

werd met den gondweerstands-tliernionieler /', die eveneens in lig. I

is afgebeeld, geregeld en genieten. Wat betreft de inrielitijig voor liet

regelen van den drnk, waaronder het vloeibaar gemaakte gas in den

cryostaat verdam))!, ]^^^, )\^, X„, X„ A',„, A',,^, y\, kiinncNi wij verwij-

zen op vroegere teekeningen (Med. No. 83, PI. I\' en .Med. Xo. 127.

p. 23j, waar dezelfde letters zijn gebrnikt).

Is de temperatuur van den er>ostaat ingesteld, dan brengt men
door de kraan A", die met den proefcylijider door .1^ in verban<l

staat, gas van dezelfde .soort als daarin is vloeibaar gemaakt uit het

op hoogen druk gevuld reservoir R^t in den proefeylinder. Naast

R\„ is een tweede reservoir Ru gekoppeld, hetwelk dient om nit

/iLi„ alleen zooveel gas te nemen als noodig is tot het voltooien \an

de vulling.

De bus Ria blijft daar langer besehikbaa:- om deji drnk in den

proefeylinder tot de hoogste waarden op te voeren. De droogi)uis /)

is gevuld niet I^.^ Ö-. Verder wordt gebruik gemaakt van een

regelbus R., , terwijl bij toevoeren van gas de druk afgelezen wordt

op den manometer J/j . De kraan K^ dient voor het luehlledig

pom[)en \ an het toestel en de toeleiding voor het begin der proeven.

De toevoer \an het gas wordt geregeld met K.,. Achter /v"., is naast

de [)roefbus geschakeld een bufferbus B\ bij de inlaatbuis van deze

is behalve de proefeylinder ook aangesloten de differentiaal mano-

meter M., , waarop wij terstond terug komen. Door de kraan K^

kan men het gas uit den proefeylinder en de bufferbus laten ontsnappen.

Met behulp van K^ en K^ kan ineii den druk in beide dus geschikt

op eene gew^ensclite standvastige waarde houden. Men doet dit naar

de aamvijzingen van den differentiaal manometer J/, , die aan de

eene zijde met het proeftoestel, aan de andere zijde met een reservoir

R^ in \erband staat. Dit resei-xoir /?, wordt op den gewenschten

constanten druk gehouden en is daartoe in ijs gedompeld.

Om den gewenschten druk in te stellen wordt de differentiaal

manometer buiten werking gesteld door het openen van K. . Men

moet bij het brengen op druk daaroj» letten, dat niet in de verschillende

deelen, die door óen dilfereniiaalnianometer in verband met elkaar

st;uin, door wrijving drukverschillen ontstaan, die het kwik van den
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(lifreroiitiaalmaiiuiuelei- ZDii.ieii doen (»\ er.>l()rlGii. Als xeilighcids-

iii:icliliii,Lf (lieiion <le twee slaK'ii oNorstoi-illesclijcs .1/.^,. .1/.,,,. De

(Iriik iii «leii proetVvlindcr \v< idt afgelezen op den nianoiiieter .1/, ,

die met .1, in xerband staat. A'i is een veiligheidskraan, die te pas

kornf, wanneer A. voor afblazen inoet dienen.

§ 3. Ten einde ovei' de niate van zuiverheid \an liet lood te

oordeelen, volgen hier de waarden \an den weei'staml bij xei'scliil-

lende teniperatnreii.

TABEL
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vi-ecm(k- IjijiiuMi-isclcii in \ a-ir (i|»l<)ssiiiu i,. |imi(U.|i. Innnoi-s iiioii

uuvj: wel algemeen de sterke veraiideriii^i- iii den leni|iemlniiieoelïi-

cient, die de metalen l»ij geringe veroidreiiiiginLi- vertoonen, op rekeniii*,^

stellen van liet in vaste oplossing overgaan van die bijmeiigselen.

Onze metingeji zijn verru'lit met helmlp van \loeihare znnrstofen
vloeibare waterstof als dinknitoetenende vloeistotlV'n. De uitkomsten

zijn neergelegd in 'I'al)el II.

Volgens E. Liseli. ') is de dn dvcoëlïieient

r = — 1,44. JO-' hij 7'= 278° K.

( )nze metingen geven

7 = — 2,25.iO-s bij T= 90° K.

en Y = — ï,7 .10-^ bij T =z 20°.3 K.

De driikeoetïieient is dus bij lagere temperaturen iets grooter

geworden. De aangroeiing die bij het dalen van 273° K. tot 90° K.

optreedt gaat weder in eene vermindering over. De nauwkeni-igheid

der waarnemingen is nog te klein om aan de vermindering bij de

laagste tem])eratnren nu reeds eene beteekenis toe te kennen.

Wanneer men let op de afname van den weerstand L \l' voor

/>=:100 atm., zoo blijkt deze bij lagere temperaturen tot nul te

naderen. Immers wij vinden bij Pöf -.

273° K. voor p = 100 atm. A IT = 0,017 <2

90° K. „ „ „ Air =0,008
20°.3K. „ „ „ A II' =r 0.001.

Natuurkunde. De Heer Kamerlingh Onnks biedt aan het vervolg

van mededeeling No. 131// uit het Natuurkundig Laboratorium

te lieiden : E. Mathias, H. Kamerlingii Onnes en C. A.

CRoM.MErjN. ,,D:< n'c/if//jii/(/t' diameter van diyoi/".

{Aangeboden in de vergailering van :^9 Juni 191:2.)

^ 5. (ltko))isfen.

De uitkomsten zijn samenge\at in de volgende tabel ). (p. 894"!

De ordinaten van den diameter volgens deze tabel zijn berekend

met de formule.

D,r = 0.2095(i — 0.00 26235 t^K)-

De diameter is gelegd door de waarden bij — 175°. 39 C'i„ K.-r. en

— 131°.54 (!„.K...

') E Lisell: Upsala Univ. Arsskritt 1W3.
-') Voor de notaties vergelijke men Gomm. Supi»!. Nu. 23.
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'^ ). I)isriissii-.

Dl' i-icliti)igS(*oerti("'ient \;iii den (iiainctei- is

A/r = — ().0O2(i23ri.

Deze coetlicic'iit is zéér ui(»ot, grouter y\A\\ hij alle ondei-zuclilc

sto/feii, uitgezouilerd xeiioii, waarvoor Pattkhson. ('kiim's en Wnvr-
i.aw-Gkai ') — O.OOoO^o ge\oiideii |jeiil>eii. Waiiiieei- men deze heide

eoefücienten \ an de eenaioniige stoifen argon en xenon vergelijkt,

dan valt wedei-oni de invloed o|», dien de waarde van de kriliselie

teniperatnur oj) deze eonstante nitoetenl.

Aangaande de kritiselie dielitlieid \ait het volgende op te n.eiken.

Onderstelt men, dat de diameter tot aan het kritisrh |»imt reelil

hlijft, dan \indt men

r^kd = 0.53078.

Uit de i.sothermeji van argon werd vroeger", niet heliid|) \an de

vergelijking

,Ö27vk V^Ï'Aoex.k.

gevonden.

ok.s. = 0.509.

De afwijking tnssclien deze beide waarden is van dezelfde orde

van grootte en beweegt zich in dezelfde richting als dit hij andere

stoffen o. a. koolznnr^', chloormethyPj en zwaveligzunr ', het geval

is. De vrij gi-oote negiitieve atwijking van den experinienteelen diameter

van de rechte lijn, die wij hij — 125^.17 C\„k.;,-. vinden is hier-

mede in goede overeenstemming.

De kritische coetlicient waarvoor vroeger " 3.283 was gevonden,

toen wij K4(/ = K4, hebben gesteld, wordt nn

K4a = 3.424

en is dn> een weinig grooter dan die van zunrstof ^; (3.346. Ziinr-

stof en niet argon is dns de stof, waarvan de waarde van K^^/ het

meest nabij komt aan «Ie theoretische waarde 2.67, zooals die uit

de toestands\ergelijking van van dek Waals volgt, wanneer wij van

helium K^^ =: 3.13 afzien.

1) Proc. R. S. A. 86 (19H), p. 579.

-) Zilt. versl. Sept. 1910, Comm. No. 11 80. en C. A. Crommelix. ProelscLrift

Leiden 1910.

'^) Zitl. vtTsl. Oc.t. 1903. Comm. No. m, Zitl. versl. Febr. 1908. Comm. No. Iu4(/.

*) Brinkmax, Diss. Amsterdam 1004.

') E. Gardosu, Arch. se. phys. et Nat. Geuève. (4). 34. (1912) pg. 127.

'') Zilt. ver.sl. Febr. 1911. Comm. No. 121a.

') Zitt. versl. Jan. 1911. Comm. No. 117.
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De vloeistofdiclillieid hij — 188°.J5 ('i„K ,.,.. is in vrij ü-ocde over-

eenstemming mei de bepalingen van Baly en Donnan '). Het ver-

schil is minder dan 1 pCt.

Hoewel de afwijkingen van den rechllijnigen diameter klein genoeg

zijn om (e kujinen zeggen, dat argon aan de wet van den diameter

gehoorzaamt, zijn zij toch te groot en vooral te systematisch, om ze

uit experimenteele fouten te kunnen verklaren.

De experimenteele diameter vertoont, zooals men uit de tabel en

ook uit de figuur gemakkelijk ziet, duidelijk eene concave kromming

in de buurt \au het kritisch punt, en eene convexe kromming bij

hoogc temperaturen (steeds gerekend naar de temperatuuras). Dit

zelfde gedrag is reeds bij andere stoffen opgemerkt b.v. bij koolzuur")

Fig. 3 stelt voor de gei-educeerde dichtheidskrommen en diameters

\an ether (Ra.msay en Yoiïng"');, isopejitaan (Young^)), zuurstof (Mathias

en Ka-N]ERLingh Onnes")), xenon (Patterson, Ckipps en Whytlaw-

Gray ^;) argon en helium (Kameklingh Onnes')), waarbij de reductie

van de experimenteele grootheden geschiedde met behulp van de uit

den diameter gevonden waarde van de kritische dichtheid.

(jelijk bij eene \ orige gelegenheid *) is uiteengezet wijken de

toestandsvei-gelijkingen der verschillende sloffen van elkaar af en kan

men deze afwijkingen \ooi'Stellen door deviatiefuncties. De stoffen

schijnen nu zoo geranksehikt te kunnen worden, dat de deviaties

der opeenvolgende stoffen geleidelijk toeriemen, terwijl verder blijkt,

dal de toestandsvergelijkingen van stoffen met zeer uiteenloopende

kritische temperaturen zich bij hunne opeenvolgende vervorming in

de volgorde van "nuiine krilische temperaturen rangsch'kken. Deze

algerneene eigens.-haj», die, wat den diameter betreft, reeds lang

geleden door een van ojis is opgemerkt 'i treedt nu in de hier gegeven

fig. 3 ook in het ondiullen der dichtheidskrommen aan het licht.

Gold de wet der overeenstemmende toestanden streng, dan moesten

deze krommen elkaar \olkomen bedekken, fit de figuur ziet men
echter, dat dit niet het geval is. De krommen omhullen elkaar^") en

i) E C. C. Baly en V. G. Doxxan, Joinn. Ghem. Soc. Trans. 81.911. 1912.

^) Zilt.versl. Febr. 1908, Gomm. N'\ 104« Kuenen en Robson, Phil. Mag. (6\ 3.

1902. p. 624.

'^) W. Ramsay en S. Young, Pliil. Trans. 178, (1887) pg. 57.

^) S. Young. Proc. phys. soc. L(jndon 1894/1895 pg. 602.

5) 1 c.

«) l.c.

") Zilt. versl. Üec. 1911, Gomm. N\ 1Mb.
»*) Ene. math. Wiss. V. 10. Gomm. Suppl. N". 23.

») E. xMathias G. R. 139, (1904), pg. 359.

1") Op de teekening bij N'». 36 van Ene. malli. Wiss. V. 10. Gomm. Suppl. No.23 is

het oinlmllen van de grenslijn van liclium dooi dit' van i?openlaan duidelijk aangegeven.
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wel zoo, (lat zoowel een gecompliceerde structiiiir van liet molecuul

als een liooge ki-itische (emperatnni- (omstandigheden, die gewoonlijk

samengaan) een verwijdenden invloed, een eenvoudige structuur van

het molecuul en eene lage kritische temperatuur een vernauwenden

invloed op de krommen schijnen te hebben.

Uil dit oogpunt besclionwd is het belangrijk op te merken, dat de

grenslijnen van xenon en zuurstof zoo nauwkeurig overeenstemmen,

dat op de teekening geen noemenswaardige afwijking der dichtheids-
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kromnie)! kou geconsUiteerd worden en Imii gedrag' dus dooi- ceiie

enkele kroiiiine is voorgesteld. (De waarnemingen omlrcnt xenoji

strekken zich echter slechts tot t = 7 nit.) Alen zon de oorzaak van

deze overeenstemming aldns kunnen ojvsatten, dat men aannam ^),

dat i)ij xenon de \Lrnan\vendo invloed Aan het een\oudige molecuul,

en de verwijdejide invloed \ au de betiekkelijk hooge kritische tem-

l>oi-atunr (-}^1(i°.fi ('^ elkaar, althans gedeeltelijk, hebhen opgeheven.

Aardkunde. De Heer AIot.enokaaff biedt eene niededeeling

aan \aii den Heer H. A. ÜRorwKR : ,,Leucietgesteenten van

dm lAiih/f/if (Oost-Jard) i-n Iriiime rontdcfriit'frnno-plio.sr"

(Zal in hel N'ei'slag dei- volgende vergadering woi-den opgenomen).

Ter uitgave in de Werken dei* Akademie biedt de Heer 11. E. dk

Bruyn, namens den Heer Dr. .1. Lorié, lier manuscript aan van diens ver-

handeling getiteld: ,,Beschrijrw(j van omiye n'unnri' (jrondhoriniien.'' WW.
De Voorzitter stelt het mainiscri]>t in handen van de Heeren H. E. de

'Briyx en G. A. F. Molknoraaff met verzoek daarovei- in een

volgende vergadering i-a[)po)'t uit te biengen.

Voor de l)0(,'kerij wordt ten geschenke aangeboden :

a. dooi- den Heer W. Einthovkn een exemplaar der di.ssei-'atie \an

den Heer W. F. Enkt.aah, getiteld: ,,/>r HcliaainsiiPsfpltllK'id ran (hm

h'fidiiK/ hij vi'rsclid in ii'(dstand.''

h. door den Heer J. W. Moll, namens Mej. Tine Tammp:s, een

exemplaar van hare vei-handeling : ,,Z)a.s' Verhalten jiuMuierend vari-

ierender Merhnale bei der Ba.stardierung ." (Extrait dn Recueil des

Travanx botanirpies Néerlandais, Vol. VHI).

De Vergadering wordt gesloten.

1) Zie NO. 34e van Ene. malli. Wiss. Y. 10. Siippl. N". 23.

(13 December, 1912).
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V: K IJ A T A.

In de iiiC(lc(lcelinjL!i' \jin don lieer .1. .1. II. .M. Ki,ksskn,s : ,,\'(>rii>

('11 functie ('((Il //(>/ rowji(/i'rni((/i)(ini, (jrlocist ii,in dr sfriii-lmiiirsfiiiin iil-

zoni's\ opgenomen in liel Zillingsversla^i' \;in 2(1 ()c<(»lier 1912,

dienen de volgende xerheleringen Ie worden ;i;ingel)r;iclil :

]). ()52 V. 10 \-. I). slaat: — ./' 2// moei zijn: — .ï'-j-
2//

1'. 12 V. I». ,. — .,— 2(i „ „ — .'-'+2//

'• 1-^ ^- •>• ,- - 2è-4// „ „ - 2.r + 4//

j). 655 r. 18 V. l». ,, vanded.m.l. .. ,, aan de d. in. I.

In de mededeeling van de lleei-en A. Smits en H. L. dk Lkkiw :

„Orer het stelsel tin", (Zidingsverslag xau 20 Oeloiter 1912) staat:

Op |). (563, dertieiide regel van boven 125'', dit moet zijn '195°.

In de mededeeling van den Heer H. li. ok Lkkiw: „(her liet

rerlmnd tnsschen de zirr/rehnodipcrft/'es" (Zittingsverslag vnn 2(S Sej)-

tember 1912) staat:

Op p. 417 in de tweede eonelnsie dat toevoeging van ,S'„ liet

overgangspnnt Sy/^Spj, verlaagt. Dit moet zijn S\j "^ >S'/^^ Ook de

mededeeling biz. 417 regel 7 van boven dat Smith de lijn 7j A^ liooger

gevonden heeft dan Kruyt is onjnist en werd reeds in de P^ngelselie

xx^rtaling \'erbeterd. De bedoeling was dat deze lijn hooger behoorde

te liggen dan BE', en dat alleen de verschillende wijze vaji experi-

menteeren de \erkeerde ligging veroorzaakt. Smith bepaalde stolpnnten,

vond derhahe BE waarschijnlijk te laag, ter\Yijl de smeltpnnts-

methode door Kruyt toegepast eerder te hooge waarden doet ver-

waehten, zoodat hij BE' te hoog vond.

In de mededeeling van den Heer W. H. Kep:som: „Ucer den tireeden

vli'inalcoëfpcient enz.". (Zittingsverslag van 26 October 1912);

op p. 681 r. 12 v. o. (1*^ regel der 1*" noot) in pi. v. 2,9 leze men 2,0.
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