
Univ.of

TORONTO

LiBRARY









/
^KONINKLIJKE) AJ<ADEA1IE

^^AN WETENSCHAPPEN
T.-'f^TE AMSTERDAM

VERSLAG VAN DE GEW OXE
VERGADERINGEN DER \MS- EN
NATUURKUNDIGE AFDEELING

\'AN 28 DECEMBER 191

2

-:- TOT 25 APRIL 191 3 -:-

DEEL XXI
(2DE GEDEELTE)

"6
\

w

JOHANNES MULLER :— : AMSTERDAM

: : JUNI 1913 : :



^7
/j

Digitized by the mtei'net Archive

in 2009 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/p2verslagvandege21akad



INHOUD.

Verslag Vergaderinj; 28 December 1912 901

2.') Januari 1013 1053

22 Februari 1173

22 Maart 1307

25 April „ 1393





KONINKLIJKE AKADEMIK VAN WETENSOIIAri'KN

TE AMSTERDAM.

VKRSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
D E R W 1 S- E N NAT V V R K U N D I G E A F D E E 1. 1 N G

van Zaterdag 28 December 1912.

Voor'zitter : de Heer H. A. Lorentz.

Secretaris: de Heer P. Zfeman.

'

I 2srUO TT ID.

logekomen stukken, p. 902.

Advies van de Heoicn C. Wiski.kr, .1. W. van Wijhf. en L'. H. H. Sproxi k naar aanleiding
van een ia hunne handen gesteld verzoek van Z. Exc. den Minister van Uiunenlaudsche
Zaken om bericht en raad nopi'ns een bij zijn Departement ingekomen reinest der hoofd-
redacteuren van liet tijdschrift „Folia neurubiologica" om de uitgave daarvan met een
jaarlijksche Kijkssubsidie te steunen, j). 902.

H. A. Broiwek: „Leucietgesteenten van den Ringgit (Oost-Java) en hunne contactmcta-
morphose". (Aangeboden door de Heeren G. A. V. MoLESGU.t.4FF en K. Martis), p. 903.

H. A. LoRESïz : „Over den aard der Röntgenstralen", p. 911.

M. W. Beijerinck : ,,üver de samenstelling der tyrosiuasc uit twee enzymen", p. 923.

M. W. Beijerinck: ,,Over het indringen van methvleenblauw in levende cellen na indroging",

p. 930.

^AN DE Vries : .,Over eenige metrische eigenschappen der biquadratische ruimtekrommen",
p. 933.

Jan de Vries: „Over stralencumplexeu, welke uit lineaire congruenties kunnen opgebouwd
worden", p. 941.

J. D. VAN DER Waals : .,Ue wet der overeenstemmende toestanden voor verschillende stoffen",

p. 947.

W. VAN DER VTouDE : „Over Steinersche punten in verband met stelsels van negen s-voudige
punten o)i vlakke krommen van den graad :);".' Aangeboden door de Heeren P. H.Sciioüte
en D. J. Korteweg), p. 9.")7.

F. A. H. SiHREixEMAKERS : „Evcnwichten in ternaire stelsels." III. p. 967.

S. C. .T. Oi-iviER en J. Boeseken : „Dynamische onderzoekingen betreffende de reactie van
Friedel en Ckafts". (Aangeboden door de Heeren A. F. Hoileman en S. Hoooewerff),
p. 979.

L. K. WoLFF en K. H Biit iixer : ,,Over het gedrag van geleien (gels) tegenover vloeistoffen

en hare dampen". (Aangeboden door de Heeren A. F. Holleman en F. A. H. Schreine-
makers), p. 988.

C. T. VAN Vai.kenbi KO : „Over het voorkomen van een aapspleet bij den mensch". (Aange-
boden door de Heeren C. Winkxer en L. Bolk), p. 996.

H. J. Waterman : „Kringloop van de fosfor bij Aspergillus niger". (Aangeboden door de
Heeren M. W. Beijerinck en S. Hoogewerff), ji. 1004.

J. K. A. Wekïheim Sai.omonson : .,Over verkortingsreflexon," p. 1009.

W. de Sitter : „Abstirptie van gravitatie en de lengte van de maan". ( ^'ervolg^, p. 1019.

Bengt Beckman : „Het Ilall-etiect en de verandering van den galvanischen weerstand in het
magnetische veld bij lage temperaturen. VII. Het ÜALL-effect in legeeringeu van goud en
zilver bij lage temperaturen tot het sineltpunt van waterstof". (Aangeboden doorde Heeren
H. Kameri.ingii Onnes en H. A. Lorentz', p. IÜ3.i.

H. Kamerling» Onnes en Bengt Bf.ckman: „Het llALL-effect en de verandering van den
galvanischen weerstand in het magnetische veld bij lage temperaturen. VIII. Het Hall- effect

bij Tellurium en Bisniut bij lage temperaturen tot het smoltpunt van waterstof", p. 1044.
H. Kamerlingii Onnes: „Verdere proeven met vloeibaar helium", H p. 10.51.

Bengt Beckman : „Weerstand van pyiiet bij waterstoftemperaturec". (Aangeboden door de
Heeren H. Kamerlingii Onnes en H. A. Lokentz), p. 1051.

H. Kamerlingii Onnks en E. Oostkrhi is : ..Magnetische onderzoekingen. VII. Over para-
maj'netisme bij lage temperaturen." i Vervolg) p. 1051.

Aanbieding v;ui eene verhandeling van den Heer J. W. van Wijhe; : „Studiën iiber Amphioxus.
I. Mund und Darmkanal wiihrend der Metamorphose", p. 10.52.

Aanbieding van eene verhandeling van den Heer P. H. ScHoiTE : „Analytic treatment of the
polytopes regularly derived from the regular polytopes. (Secti>>n IV : The half raeasure
polytope/', p. 1052.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 1052.

Erratum, p. 1052.

59
Verslagen der Aitleeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.



902

Het Procesverbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

Ingekomen zijn -.

1°. Bericht van den Heer H. Kamerlingh Onnks dat iiij verhin-

derd is de vergadering bij te wonen.

Voor kennisgeving aangenomen.

2°. Een kennisgeving van Ladv Dakwin van het overlijden te

Cambridge (E.) op 7 December j.1. \an haar echtgenoot, Sir George

Darwin, buitenlandsch lid onzer Akademie.

Deze kennisgeving werd met een brief van rouwbeklag beantwoord.

De Vooi'zitter wijdt een woord \an hulde aan de nagedachtenis

van den o\erledene.

Neurobiologie. — De Heer C. Winkler brengt, ook namens de

Heeren .1. W. van Wi,ihf. en C. H. H. Spronck, het volgende

advies uit

:

De ondergeteekenden hebben kennis genomen \aii het in hun

handen gestelde reqnesl der Hoofdredakteuren van de ,,Folia Neuro-

biologica" aan den Minister van Hinnenlandsche zaken, waarin zij

een jaarlijksche subsidie van f2000 verzoeken — liefst met ingang

van 1913 — ten einde het voortbestaan van dil Tijdschrift mogelijk

te maken.

De requestranten stellen in het licht, dat de ,,Folia Neurobiologica",

een rijk geillustreerd internationaal tijdschrift, een zeer bizondere

plaats inneemt. Omdat Nederland. — een kleine natie, tusschen drie

groote verschillende taalsprekende naties in gelegen — misschien de

eenige natie is, onbevangen genoeg om een onpartijdig overzicht te

geven van den gemeenschap])t.'lijken wetenschappelijken arbeid, vol-

doet -het eenerzijds aan een zeer gevoelde behoefte. Andererzijds

verovert Nederland, juist door zulke Tijdschriften meer en meer de

centrale leiding der overzichtsliteratuur.

De ondergeteekenden deelen die meening der requestranten. Zij

zouden het inderdaad betreuren, indien dit Tijdschrift moest worden

opgeheven. Dit is waarschijnlijk, wanneer de hoofdredactie, gelijk in

1911 geschiedde, f2100 voor de uitgifte moet blijven bijdragen. Zij

zouden het verblijdend vinden indien dit Tijdschrift door de eerste

moeilijke jaren kon worden heengeholpen.

Op de Stixatsbeg rooi ing voor 1913 is onder Hoofdstuk V, af-

deeling VI, artikel 197c (pag. 53) een post van f17850.— uitge-

trokken, wimruit Rijkssubsidiën worden verstrekt aan eenige met

name genoemde Tijdschriften. Onder deze komen voor, Phjsiologische
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onderzookingcii, l'nlilicivlies der Siboga-expedilie, liel Tijdschrift Janus,

De eieren i\ev m Nederland l)rüedi'ii(le vogels — Tijdsciiriften dus

betroUkiiiii' hohiieiid op Natiiur\votoiisclia|i|ieii, waarmede de „Folia

Neurobiolügica" vergelijkbaar zijn.

Op het gebied door de Folia Nenrobiologica beheerscht, kan het zich

wal wotcnscliappelijke waarde aangaat met elk ander Tijdschrift meten.

Oni deze overwegingen achten de ondcrgetoekenden het gewenscht,

dat de K. Ak. v. Wctenscliai)pen het verzoek der reqiiestrantcn

steunt en zij steil aan de Akademie voor aan Z. Excellentie den

Minister \an Binneulandsche Zaken te adviseeren, het verzoek der

IIoofdredai'UMiren der l'^olia Nenrobiologica in gunstige ovciweging te

willen nemen.

Amsterdam 1 ^ C. Winkler

Gh-oningeii
[

Dec. 19J2. J. W. van Wijuk

Utrecht 1 C. H. H. Spkonck

De vergadering hecht hare goedkeuring aan dit advies, waarvan

een afschrift met een begeleidend schrijven namens de Afdeeling

aan den Minister zal gezonden worden.

Aardkunde. — De Heer Molengra.akf biedt eene mededeeling

aan van den Heer H. A. Brouwer : „Leucietgesteenten van

den Ringgit {Dost-Java) en hunne contactmetamorpliosé"

.

(Mede aangeboden door den Heer Martin).

In de volgende bladzijden zullen nieuwe bewijzen worden gevon-

den voor de intermediaire plaats, die de contactmetamorphose der

basische leucietgesteenten iimeemt tusschen die der trachytische en

der bazaltische gesteenten.

De Goenoeng Ringgit (een verbastering van het Madoereesche

woord renggik =zaagvorniig) vormt een steile graat met vijf spitse

toppen aan de noordkust van Java tusschen Besoeki en Panaroekan ;•

volgens Verbeek ') bestaat het geheele jj;ebergle met den ouden kra-

terwal van den (iroenoeng Besar ten Zuiden ervan, uit lavakoeken

en losse blokken \an leucietgesteenten. Tijdens een doorreis naar

Madoera werd de noordvoet vi^.n den Ringgit door mij bezocht
;

langs den grooten postweg aan den noordvoet is herhaaldelijk vaste

lava ontbloor, bij ])aal 15 van Besoeki af zien we ten Noorden van

den weg, in het overigens vlakke terrein, een heuvel, die uit vaste

•) R. D. M. Verbeek on H. Fennema. Java en Madoera I. Blz. 71.

59*
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leiifietlava bestaat en een vooniitstekencie kaap in zee vormt (I op

bijgaande solietskaait). Het gesteente is een leucitiet met sterk ge-

STRAAT M A D () E R A

Schaal i 200.000

naar Besoeki

naar Panaroekan

resorbeerden porpliyrisclicn biotiet en is gekenmerkt door een groot

aantal insluitsels, die afmetingen van enkele centimeters tot enkele

decimeters bezitten, en voor zoover ze zijn onderzocht, bestaan uit

een roodachtigen andesiet. Het zijn deze insluitsels, waaraan de

contactmetamorpliose der leiicitieten kan worden bestudeerd.

De contact werking der efTusiet'gesteenten is uittcraard gering,

zoowel door de lage temperatuur, waarbij liet contact optreedt, als

door liet ontwijken der pneumatolytische gassen tijdens de eruptie.

Ze kan ecliter worden bestudeerd door middel dor insluitsels van

oudere gesteenten, waarop liet nog onder druk staande magma op

de wijze der dieptegesteenten heeft kunnen inwerken. L.'VCROix ')

verdeelde de eflfusiefgesteenten naar den aard hunner contactmeta-

morpliose in twee groepen : de bazaltische en de trachytische

gesteenten, die zich onderscheiden naar het niet of wel aanwezig

zijn van orthoklaas en zuren piagioklaas. De metamorphose der

eerste groep is hoofdzakelijk tot hittewerkingen en tot een smalle

conlacizone beperkt, terwijl die der tweede groej), tengevolge der

grootere viscositeit tijdens de effusie en tengevolge der in dit visceuze

magma opgesloten pneumatolytische gassen, in minder intiem contact

zijn met de insluitsels, doch door pneumatoljtische werkingen liet

insluitsel inpregneeren en intensieve chemische vei-anderingen kunnen

teweeglirengen, die niet tot de conlactzone beperkt zijn, maar het

geheele insluitsel kunnen omvatten.

De leucitiet die de hier te beschrijven insluitseh bevat, \'ertoont

') A. Lacroix. Etude sur Ie Mélamorphisine de contact des roches volcaniques.

Mc-molres présenlés par divers Savants ii 1'Académie des Sciences. Tomé XXXI. 1894.
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naast veel feiioki-isteii van atigiet, talrijke zeer sterk geresorbeerdo

feiiokristcn \ aii biotiet. Makroskopiscli /.icii we beide mineralen, de

aiigiet groen, de biotiet bniinrood gekleurd, tegen een grijszwarte

of l)ruinroode grondniassa afsteken.

De augiclteiiokrislcn zijn onder liet mikroskoop kleurloos tot groen-

aclilig; doorkruisingstweelingen komen voor, en eveneens tweelingen

volgens (100), soms met polysynthetisclie lamellen. Grocnachtige en

kleurlooze gedeelten wisselen zonder regelmaat ofzonair ineenzelfde

kristal af; soms is een groene kern door een kleurlooze randzone

omgeven ; ook zien we wel een groenen zoom tusschen een kleurloozen

kern en een randzone, die onderling gelijktijdig, maar ongelijk met de

groene overgangs/.one, uitdooven. Dergelijke zones met verscliillende

optische eigenschappen komen ook zonder waarneembare kleurver-

schillen voor. Over het algemeen is de augiet insluitselarm ; slechts

enkele zuiltjes van apatiet en wat biotiet worden omsloten.

De biotietkristallen zijn doorgaans sterk geresorbeerd, sommige zijn

geheel in een zwarte ertssubstantie veranderd, die dan naar analogie

met kristallen, waar nog een sterk [)leochroitische, homogeen uit-

doovende substantie tusschen het erts doorschemert, als oorspronke-

lijke biotiet kunnen worden herkend. Ook is er een jongere gene-

ratie van biotiet, die eveneens in een door Prof. Molenc;r.\.\ff ont-

dekten glimmerleucietbazalt van Oost-Borneo door mij werd beschre-

ven '). Deze laiitste biotiet is niet geresorbeerd en is in het gesteente

van den Ringgit dikwijls om de oudere geresorbeerde kristallen, doch

met andere optische orienteering als deze afgezet. Deze, ook door

het gesteente verspreid voorkomende, kleine bruinroode kristal letjes,

die doorgaans een regelmatige begrenzing missen, omsluiten elemen-

ten der grondniassa. De grondniassa bestaat uit leuciet, augiet en erts.

De leuciet bereikt soms iets grootere afmetingen dan het meerendeel

der kristalletjes der grondniassa, zonder eigenlijke fenokristen te

vormen; de augietjes zijn zuiivorining en kleurloos of lichtgroen

getint, het erts is in groote hoeveelheid in het gesteente aanwezig.

In de haiidslukken zien we reeds plaatselijk in kleine holruimten

neogeiie mineralen \an zeer kleine afmetingen gevormd, waarvan

vele den kristal vorm vertoonen van leuciet of sodaliet, andere dien

van veldspaat. Onder het mikroskoop zien we in kleine holriiiniten

isotrope kristalletjes, te zamen met neogenen veldspaat en soms wat

biotiet, terwijl de donkere achtergrond, waartegen de augietzuiltjes

tusschen gekruiste nicols afsteken, dikwijls wordt onderbroken door

dubbelbrekende gedeelten, die over eenigen afstand gelijk zijn ge-

1) H. A. Brouwer. Gliminerleuc.elbazalt van Oost-Bumeo. Versl. Kon. Acad.

van Wetensch. Amsterdam, 2ö Juui 19u9, blz. 85.
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orienteerd en de elementen der grondmassa poikilitisoli omsluiten.

Deze diil>belhrekende gedeelten bestaan soms nit kaliveldspaat, die

volgens de Kaïlsbaderwet l<an zijn vertweelingd
; polysynthetisclie

tweelingen werden niet waargenomen, doch de dikwijls waarneembare

zonaire bonw wijst ook op de aanweziglieid van plagioklazen. Deze

mineralen zijn na de kristallisatie der grondmassa van lie' gesteente

gevormd, en wijzen op vluchtige bestan.ddeelen in liet magma, die

vrij kwamen na de volledige kristallisatie; hel zijn dus geen normale

tiestaiiddeelen, maar producten der autopneumatolvse in het gesteente.

Plaatselijk kunnen deze in belangrijke hoeveelheid aanwezig zijn.

De insïuitsels van dezen leucitiet zijn lichtrood of bruinachtig ge-

kleurd en bevatten, voorzoover ze niet zijn \eranderd, in een

tijnkristallijnc tot «lichte grondmassa, tali'ijke, dikwijls glasachtige,

kleine t'enokrislen van plagioklaas.

Mikroskopisch blijken in sommige der onderzochte insïuitsels de

l)lagioklazen sterk, in andere weinig of niet zonair gebouwd. Karls-

bader- en doorkruisingstweelingen der polysynthetisch vertweelingde

kristallen komen voor. De basicileit der veldspaten neemt soms

regelmatig \an kern naar randzone af, waarbij overgangen van

labradoor of bytowniet tot oligoklaas of andesien werden waarge-

nomen, doch terugkeer van basische na zuurdere schalen is zeer

verbreid en herhaalt zich in eenzelfde kristal soms verscheidene

malen.

Fenokristen der doidvere mineralen zijn niet als zoodanig aanwezig,

wel zien we vormen, die nit troebele secundaire mineralen bestaan,

welke op hun oorspronkelijke aanwezigheid wijzen. Ook de grond-

massa is sterk verweerd, bevat lijstjes van plagioklaas, chloriet en

troebele verweeringsjM-oducIen van het niet in groote hoeveelheid

aanwezige erts; verder is dikwijls in groote hoeveelheid een isotrope

substantie aanwezig, die beschouwd wordt als glas; het gesteente is

dan een andesiet.

Metamorpliose.

De metamorphose der onderzochte insïuitsels omvat in de eerste

plaats de veranderingen door het magma zelf, die slechts aan het

onmiddellijke contact optreden en hoogstens bestaan uil onismelting

en rekristallisatie na cliemisclie uitwisseling; in de tweede plaats de

veranderingen door imbibitie met vluchtige bestanddeelen, die tot in

iiet binnenste der insïuitsels doordringt. Hieruit blijkt de interme-

diaire plaats, die deze contactmetamorphose inneemt tusschen die

der basallische en die der Irachytische gesteenten. Vooral de intensiteit
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der pneumatolytisolio werkingen wisselt voorde verschillende insliiit-

sels : lic clioinisclif iiitwissolinpen in de contact/.one kunnen soms

zonder piieuniiiloijy se worden verklaard. Bij liet ondcr/.oclilo materiaal

is het meest voorkomfiidc ;ic\ai, dat zich tot op grooten afstand

van hel ((intact in gedeelten der insluilsels een poreuze structuur

heeft ontwikkeld, waarbij in de kleine holten neogene mineralen

zijn gevormd, welke grootendeels overeenkomen met de autopnen-

matolytische mineralen van den omsluiteuden leucitiet, terwijl we in

de contactzone de gecondiineerde werking zien van omsnielting en

pnenmatoiyse. Karakteristiek is lie vorndng van een goudgelen

aegirienangiet.

Als voorbeeld kan dienen een insluitsel van enkele centimeters,

waarbij we tot ver van het contact een neogenen gelen pjroxeen

zien gevormd in zeer kleine zuiltjes, die zich soms plaatselijk op-

hoopen en dan dikwijls worden begeleid door een isotroop mineraal

met lagen brekingsindex en door neogenen veldspaat. De uitdoovings-

hoeken van dezen gelen pyi'oxeen wijzen op aegirienaugieten \an

wisselende samenstelling. Het erts is sterk verweerd, hier en daar

heeft zich een roodachtige substantie gevormd, die wijst op een

oxydatie tot haematiet. De gele pvroxeen woi'dt ook in geringo

hoeveeliieid door de overigens onveranderde |)lagioklaas-fenokristen

omsloten. De overgangszone met de leucitieten is gekenmerkt door

de aanwezigheid van een zeer groot aantal kleine zuiltjes van goud-

gelen aegirienangiet en van enkele grootere kristallen met gele

randzone, die gemengd zijn met \elds|)aat welke ten deele bestaat

uit kaliveldspaat, ten deele idl plagioklaas.

Erts is in deze overgangszone slechts in zeei geringe hoe\eelheid

aanwezig, terwijl de grootere augi(^^^tkristallen met gele randzone toch

oorspronkelijke fenokristen van den leucitiet zijn. Zeer dicht bij het

contact vinden we de oorspronkelijke plagioklazen van het insluitsel

als troebele kern in de neogene veldspaten, terwijl iets verder de

oorspronkelijke plagioklazen geheel als zoodanig zijn gespaard en de

neogene mineralen in kleine holten van het gesteente zijn gekris-

talliseerd. Het verschijnen van het erts wijst op chemische uitwisseling

tusschen lava en insluitsels; de goudgele kleur en de gewijzigde

optische eigenschappen van den augiet wijzen, evenals de kristallisatie

van neogene mineralen tot op grooten afstand van de contactzone in

het ten deele poreus geworden insluitsel, op de werking van

pneumatolytische gassen. Zeer verwante \eranderingen vertoonen door

fumerolen gemetamorphoseerde leuciettephrieten van den Somma,

waarop straks nader zaJ worden teruggekomen.

Dat werkelijk smelting in de contactzone heeft plaats gehad,
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blijkt bij dergelijke iiislnilsels dikwijls hieruit, dat de overgangszone

tongvormig in liet ais leiioitiet gekristalliseerde magma binnendringt.

Makroskopiscli is de grens tusselien de slechts enkele millimeters

breede overgangszone en den leucitiet door de sterke afname van

het ertsgehalte en de daardoor lichter wordende klenr dikwijls

duidelijk Ie volgen.

Onder de kleinere insluitsels zijn er ook talrijke, die geheel in

een zeer poreus gesteente zijn ovei-gegaan, een geelachtigen kleur

hebben gekregen en behalve de kleurlooze neogenc mineralen en

den gelen pxroxeen, ook enkele, reeds makroskopisch waarneembare

kleine, zwarte kristalletjes met rooden streep bevatten, die waar-

schijnlijk bestaan uit haematiet.

Bij een grooter insluitsel met een diameter van ongeveer 20 c.M.

was de overgangi-zone slechts weinig lichter gekleurd dan de leuciteit,

waarmee een veel geringere afname van het ertsgehalte bleek gepaard

te gaan. Bovendien vertoont de augiet geen kleursverandering en

vinden we den goudgelen augiet niettegenstaande de plaatselijk

poreuze structuur en de kristallisatie van pneumatolytische mineralen,

ook niet op eenigen afstand van het contact in het insluitsel. In de

overgangszone zien we kleine, maar ook veel grootere kristallen van

neogenen kalivcldspaat en zoiiairen plagioklaas, die het erts en de kleine

zuiltjes en grootere kristallen van onveranderden augiet omsluiten.

Bij deze contactzone zien we weer zoomen van neogenen veldspaat

om de troebele plagioklazen van het insluitsel.

De boven be.schreven metamorplioseu, welke door allerlei over-

gangen zijn verbonden, vertoonen groote overeenkomst met die van

door fumerolen veranderde blokken van leucieltephriet van den Fosso

di Caucherone (Vesuvius)'). De mikrolithen en fenokristeti van augiet

zijn geel geworden en de uitdoovingshoeken komen overeen met

die van een aegirienaugiet, soms met die van aegirien. Haematiet is

overvloedig, met uitsluiting van magnetiet, aanwezig. Ook de biotiet

en amphibool vertoonen klenrsveranderingen.

In den ,,sperone" von Latium, eveneens een metamorph gesteente,

dat door overgangen met een normalen zwarten leucitiet is \ erbonden,

is de normale groene augiet overgegaan in een goudgelen, waarvan

de hoek c : c van 65° tot 85° bedraagt, terwijl ook de oorspronkelijke

magnetiet min of meer volkomen is verdreven. Bovendien is dikwijls,

eveneens geelgekleurde, melaniet gevormd').

Ten slotte komt een groengele aegirienaugiet voor in variëteiten

1) A. Lacroix. Etude minéralogique des produits silicalés de 1'éruption du Vésuve

(avrii 1900». Nouv. Archives du Muséum. 4e Série. Tomé IX, 1907, pp. 73, 94.

-; A. Lacroix, I. c. p. 95.
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ViVM (k'ii slioiikiniet van den Kalzenlmckcl (Odcnwald), die door

l)n('iimatolytiscIiü proccssoii zijn veranderd '). Het ijzererts is liier

veranderd in |)son(lohi(tokiet, de veldspatoïdeii zijn min of meer ^e-

zeolieliseeni. Analysen van I.attkkmann loonden aan, dal in liet door

pnenmatolyse veranclerde gesteente liel Fe,0,-gehalte van 5,86 %
tot 8,51 7„ was gestegen, terwijl liet FeO-gelialte van 3,23% '»

het oors|ii'oid<elijk gesteente, in de variëteit met gelen angiet gelieel

was verdwenen. Ook in de analysen van sperone overheersclit het

Fe,0, sterk') ten opzichte van het FeO , blijkbaar werkten de meta-

morphoseerende agentia oxydeerend. Dnt ook het Na^O-gehalte is

toegenomen, wat nil de zeer versrhillende analysen niet kan worden

beoordeeld, is waarschijnlijk in verband met de veranderde optische

eigenschappen van den gondgelen pyroxeen.

In verband met het voorgaande kan nog een tweede vindplaats

van gesteenten met gondgelen [lyroxeeii worden vermeld (II van

bijgaande schetskaart), gelegen vlak ten Zuiden van den weg Pana-

roekan-Besoeki bij paal 18. Aan den noordvoet van een boomloozen

heuvel is tusschen donkergrijze biotiet-lenciettei)iirieten een poreus

lichtgrijs gesteente ontbloot, dat mikroskopisch rijk blijkt te zijn aan

goudgelen pyroxeen.

In de donkergrijze leuciettephrieten zien we makroskopisch, enkele

m.M. groote, fenokristen van plagioklaas en donkere mineralen, de

eerste weinig tegen de grondmassa afstekend. Onderden mikroskoop

blijken de [jlagioklazen zeer sterk zonair gebouwd; de augietkristallen

zijn lichtgroen gekleurd en omsluiten dikwijls talrijke ertskristalletjes.

De kleine fenokristen van biotiet zijn soms sterk geresorbeerd, hun

assenhoek is zeer klein, het pleochroïsme sterk van bruinzwart tot

lichtgeel. De grondmassa bestaat uit een mengsel van, eveneens sterk

zonairen, plagioklaas, leuciet (en wat nephelien), groenen augiet, weinig

biotiet en veel ijzererts. Het laatste mineraal bereikt dikwijls wat

grootere afmetingen, zonder eigenlijke fenokristen te vormen. Even-

eens heeft de leuciet soms wat grootere afmetingen, dan het gros

der kristalletjes in de grondmassa.

De poreuze lichtgrijze gesteenten met goudgelen pyroxeen, ver-

toonen in een dichte tot fijn kristallijne grondmassa talrijke witte

plagioklaasfenokristen (tot Ü,75 c.M. lang, maar meestal kleiner),

en kleinere fenokristen der donkere mineralen ; in de holruimten

1) W, Freudenberg. Ueülogie und Petrographie des Kalzenbuckels. Milt. Groszh.

Badische Geol. Landesanstalt V. i. Teil, 1906, p. 81.

-) V. Sabatini. 1 Vulcani dell' llalia cenUale. I. Vulcano laziale. Mem. Carla geol.

d'ltalia, X, 1900, pp. 150, 163.



zijn neogeup iniiiei;ilon gevormd. (tiKicr liet mikroskooj) zien we
poi|)liyri^;elie kristallen van sterk zonairen plagioklaas en homogeen

gondgelen ot" gedeeltelijk nog groenen pyroxeen in een grondraassa,

lieslajinde nit sterk zonairen plagioklaas, gondgelen pyroxeen, ijzer-

erts, een isotrope, soms liclitbrninaclitige snhslaiitie en enkele kleine

a{)atietziiilljes. Verder werden enkele, vrij groote, hreede znilen en

zeszijdige basissneden \ an een éénassig of in elk geval zoo goed als

éériissig negatief mineraal met lioogen brekingsindex waargenomen,

die zwak pleocliroïlisi-li zijn met f ^0: ze zijn zoo goed als kleur-

loos of zeer licht bniinae-litig getint en omsluiten soms deeltjes \an

een zwarte of vermiljoenroode substantie. Een splijting evenwijdig

aan de zuilas is onduidelijk ontwikkeld. Indien oorspronkelijk wat

leuciet in het gesteente aanwezig is geweest, dan is het mineraal

tiians, in verlumd met zijn instabiliteit tegenover pneumatoiytische

agentia, gepseudomorphoseerd.

Van het beschikbare materiaal kan, zonder in bijzonderheden over

de nietanior])liose en iieogene mineralen dezer gesteenten te treden,

worden vermeld, dat de aegirienaugieten tot verschillende mengsels

behooren ; we namen b.v. in sneden volgens (010), van volgens (100)

vertweelingde zuilen, symmetrische uitdoovingen van 14° waar, ter-

wijl verscheidene zuilvormige doorsneden onder hoeken van 20° tot

30^ uitdooven ; ook zeer kleine uitdoovingen komen veel voor. Zwart

ijzererts, blauwzwart bij gereflecteerd licht, is in groote hoeveelheid

in het gesteente aanwezig, soms omgeeft het als een zoom de

aegirienaugieten, die het ook in groote hoeveelheid kunnen omslui-

ten Bovendien zien we totaal nit zwart erts bestaande verlengde

doorsneden, waaromheen een mengsel van erts en goudgele aegirien-

augietzuütjes is afgezet.

De boven beschreven metaniorphosen, waiirbij goudgele pyroxenen

met de optische eigenschappen der aegirienaugieten worden gevormd,

schijnen gebonden te zijn aan pneuniatolyti.sche processen in alkali-

rijke magma's.

Ten slotte kan hier worden veiiueld, dal dicht ten Zuiden van den

weg Panaroekan— Besoeki, bij piuil 13, een los stuk van een leucitiet

met, tot 4 m.M. groote, porphyrische leucieten werd gevonden, dat

van de noordhelling van ilcn Ringgit is afgerold en daar dus zeker

in grooter hoeveelheid kan worden \erwacht. Dergelijke gesteenten

waren lol nu toe van den Ringgit niet bekend.
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Natuurkunde. Di- hoor liOiiKNT/ dool eoiie medcdoelinp; : „Over

(li'ii iiiiril (li-r lioSTinw-sfni /('»."

§ I. Vnlfi,eiis (Ie llioorio die do moeite aaidianj^oi's lieofl, l)t'staaii

de KtiNTiiKN-sIraloM uil ociio o|toeiiv()lj;iiiy \aii lioitsloiidige eveii-

vviolitsverstoringeii, die olk ddoi- den slool van ceii eleotron der

kalliodeslraleii teiion do aiilikallmde unnleii xoortgehraciil. .1. .1.

Thomson slelile zieli \oor dat hel eU-clioii zijne sneliieiii p/atsf/ini/

verliest, wal leii gevolf^e zou lioliheii, (hil do dikte der vooi'lgebraclile

golf gelijk is aan de niiddellijii van liet eleotron. Neetnt men

daarentegen aan dat het „rornnion" van hel kiiihodestraaldeeltje in

een zekei'on tijd 7' plaats heeft, die groot is in \ergelijking met

den tijd dien het lirht /.on behoeven om de middellijn van het

electron Ie doorloopen, dan wordt de dikte A van de golf aanmer-

kelijk grooter dan die middellijn.

Het onderwerp van deze mededeeling is de vraag hoe de even-

wichtsverstoring in de golf in de richting der dikte van punt tot

punt verandert, of, wal op hetzelfde neerkomt, welke evenwichls-

verstoringen in een bepaald |)unt, als de golf eroverheen strijkt, op

elkaar volgen. Ter vereenvoudiging zullen wij aannemen dat de

snelheid der kathodestraahleeltjes klein is in vergelijking met de

lichtsnelheid e. Door de complicaties, die grootere snelheid der

kathodesfralen met zich brengt, zouden de besluiten waartoe wij

zullen komen in hoofdzaak niet gewijzigd worden.

Ten gevolge onzer onderstelling mogen wij zeggen dat in een

bepaald punt de evenwichtsverstoring gedurende een tijd 7' bestaat

en dat de dikte der golf c; T is ; inderdaad kan men, in vergelijking

met de dikte der golf, van de afstanden die het electron in den
7' doorloopt, afzien en dus zeggen dat de golf door twee concen-

trische bollen, waarvan de stralen c T verschillen, begrensd is.

De electrische en de magnetische kracht in de golf hangen nu

op eenvoudige wijze samen met de snelheicUveranderinyen \an het

kathodestraaldeellje. Stel dat dit op zeker oogenblik, als het zich

in een punt O bevindt, de \ersnelling j heeft. Dan zal dienten-

gevolge in een verwijderd punt P, op een afstand /• van O ver-

r

wijderd, een tijd later, eene electrische kracht *£ bestaan, die in
(,'

het door j en OP gebrachte vlak ligt en loodrecht op O P gericht

is ; zij gaat gepaard met eene magnetische kracht .p, loodrecht op

het genoemde vlak. De electrische kracht wordt in richting en

grootte door
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gegeven, waarin e de lading van liet eleotron voorstelt, en j^, de

f*oniponent van zijne versnelling loodreolil 0|) de lijn O l\ De

niagnetisclie Umclit iioeft dezelfde grootte als i" en liare rieliting

kan nader hepaald worden door in aanmerking te nemen dat de

energiestroom van O af gericht is.

Men heelt veelal aangenomen dal het kalliodestraaldeeltje, terwijl

het tot stilslanti gelnacht wordt, op de rechte lijn lilijfl, die het oor-

spronkelijk volgde, en dat zijne snelheid nu! wonlt, zonder van

richting te veranderen. Volgens deze onderstelling, die ik door / zal

aanduiden, zon de electrische kraclit S in een hepaald i)nnt P
gedurende den lijd T voortdurend dezelfde riciitiufr heliben, en zou

hetzelfde gezegd kunnen worden van de electrische ki'aclit in do

verschillende punten van de golfdikte A. Nog eenvoudiger wordt de

zaak als men zich voorstelt (onderstelling /') dat het kathodestraal-

doeltje een cinijiarig vertraagde beweging heeft. Dan zou ook i^daar

men vuu de verandei'lijkheid van r mag afzienj de grootte van <ï" in

alle punten der dikte dezelfde zijn.

Neemt men daarentegen aan dat liet electron, vóór het stilstaat, in

de oorspronkelijke liciiting heen en weer gaat, of een zigzaglijn

beschrijft, dan zal men in de dikte van de golf wisselingen van ^ in

richting aanlretfen. Hetzelfde zal in het algemeen het geval zijn

wanneer het kathodestraaldeeltje andere elecironen, die zich in de

aniikaliiode bevinden, in beweging brengt, zoodat ook deze door

hunne uitstraling tot de opgewekte evenwichtsverstoring bijdragen.

De onderstellinji' dal in den lijd 7' of, op ecu iicpaahl oogenblik,

langs de dikte L, de e\enwiciits\erst(iring in richting wisselt, zal

ik met // aanduiden.

§ 2. Tol een oordeel over deze onderstellingen kunnen ons de

verschijnselen der secundaire stralen leiden, die H.vkki.a uitvoerig

onderzocht heeft. Deze natuurkundige heeft gevonden dat de secun-

daire stralen die ontstaan wanneer de primaire stralen op zelfstandig-

lieden met klein atoomgewiclit (beneden 30 ongeveer) vallen, in

eigenschappen (doordringinirsverniogen) met de primaire overeen-

stemmen, maar dat de zware metalen tot secundaire stralen van

anderen aard en karakteristiek voor elk metaal aanleiding geven.

In liet eerste geval, waartoe wij ons hier bepalen zullen, kan uien

zeggen dat de secundaire stralen niet anders zijn dan verstrooide

primaire stralen; de elcctronen in het getrolfen lichaam wordendoor
de electrische kracht in de primaire stralen in beweging gebrachl

en worden daardoor zelf stralingsmiddelpunlen. Dat daarbij de eigen-

schappen der stralen behouden blijven, schijnt op het eerste gezicht



zeer eenvoudig Ie \erkl;ufii. Is nl. een eleclroii met ile lailiiig n en

de massa //; ixaii een primaire IviiNTOKN-goH" lilootgesleld, dan wordt

zijne versnelliiiji- \ licpaald door de vergelijking

m) ^ e^ (2)

Men maji nl. in e(;rste benadering \un den weerstand die met

de secundaire uitstraling verbonden is, afzien en men mag iiij de

koitstoiKÜge weikingen waarvan iiier sprake is, liet electron als vrij

beselioiiwen. Uit (2) volgt nu dat de versnelling \ evenredig met de

eleetrische kraelit in de |»riniaiie golf is, en als men nu de verge-

lijking (1) op de seeundairo straling toepast, vindt men dat ^'
, de

electriselie kraelit in de seeundaire straling, juist omdat zij door de

versnelling )' bepaald wordt, mede evenredig met Ö: in de primaire

golf is. Niet alleen zal een versnelling f van liet getroffen electron

en dus ook ^', juist gedurende een tijd T bestaan, zoodat de secun-

daire golf dezelfde dikte lieeft als de primaire, maar veranderingen

die S gedurende den tijd T in richting of grootte mocht ondergaan,

zal men in j en *i' terugvinden.

Hakki.a voegt hier eene \aii .1. .1. Thomson afkomstige beschouwing

aan toe, die het mogelijk maakt uit de waargenomen intensiteit der

secundaire stralen het aantal electronen in het lichaam, waardoor

zij ontstaan, den ,, radiator", te vinden. Ik geef deze beschouwing

hier weer in^de onderstelling dat men met een luclitinassa te doen

heeft, en wel met een massa van zoo kleine dikte dat de verzwakking

der primaire stralen slechts een klein gedeelte van hunne oors|)ronke-

lijke intensiteit is.

Uit verg. (1) vindt men gemakkelijk voor de energie die per

tijdseenheid door het electron tengevolge van de versnelling j wordt

uitgestraald,

e ,
en hieruit volgt, als men i ^ ^1" stelt, voor de totale energie inde

ni

secundaire golf

( 1\U.
tc'm' J
e'

T)

Zijn er N verstrooiende electronen, en neemt men aan dat elk

daarvan evenveel energie uitstraalt alsof het alleen aanwezig was,

dan komt er voor de totale secundaire straling

Ne*Ve* r

6jtc' '

(•/)
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Nu is echter

.hc
I

^'dt

't

de energie die de iniiiiaire stralen |)er \ laivle-eeiilieid toevoeren.

Uit de verhouding van de intensiteit der primaire en secundaire

stralen kan nn'u dus de grootlieid

en, daar e en m ltel<end zijn, ook S alleiden. Daar men ook liet

aantal luchtmoleknlen kenl, kan worden berekend lioeveel werkzame

electronen elk molekuul lte\ at ; Bakki.a vindt hiervoor ongeveer 25.

^ 3. Bij deze beschouwingen is over het lioofd gezien ilat, althans

in de onderstellingen / en /', de superpositie der van de ver-

schillende electronen uitgaande secundaire golven de secundaire

intensiteit zeer aanmerkelijk moei verhoogen.

Zij IJ het punt waarvan de primaire sti-alen uitgaan, .1/ het ver-

strooiende lichaam, .1 een willekeurig puni daiirvan, /-* een ver-

wijderd punt, waar wij de secundaire beweging beschouwen, AB
het verlengde van OA. Wij nemen vooreerst onderstelling /' aan.

Wanneer wij de afstanden OA en AP als zeer groot in vergelijking

met de at'metingen \an .1/ liosciiouwen, kunnen wij neggen dat de

primaire stralen in elk punt van .1/ gedurende een tijd T een

electrische kracht van bepaalde grootte ]€";, loodrecht op (>j1, brengen.

Zij V het vlak door (JA en de richting van €' gi-liraciit, ii de hoek

BAP en <i
de hoek dien het vlak BAl^ met V vormt.

Vatten wij nu al de electronen C in het oog, \o^r welke 0C-\- CJ'

een bepaalde wiuirde heeft. Zij liggen op een omwentelingsellipsoide

die O en /' lot brandpiniten heeft, en waar\au, als de hoek D- niet

zeer klein is, het deel dal in het liciiaam J/ valt, geacht kan worden

een plat vlak II' te zijn, waarvan de nornuu\l tien hoek ^>^1(^ midden

door deelt. Hel is duidelijk dat al deze electronen C tengevolge van

de versnellingen die zij achtereenvolgens van de invallende golf

krijgen, op hi'tzclfde oogeublik gelijke en gelijkgerichte electrische

krachten in /' teweegbrengen. Verder dat, wegens den tijdsduur T
van de primaire evenwichtsverstoring, hetzelfde geldt van alle elec-

tronen liggende in een dunne latxg tusschen twee vlakken II' en II'

van de zooeven genoemde richting. De electrische krachten die deze

deeltjes in /' teweegbrengen, worden dus alle bij elkaar opgeteld,

en daar de iutensiteit evenredig is met de tweede macht der resul-

teerende electrische kracht, geeft dit tot een aanmerkelijke versterking
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aanleiding, omdat, zooals nof; /.al hlijken, liel aantal eleetronrn in do

,,werk/.ami^" laag onder gewone oinstandigliedcn zeer groot is.

Voor de eiecti'isclie Ui'nclit die één oleclron in P geeft, vindt men

als A P= r ia :

e'vj:

De dikte der werkzame laag lied raagt

L

V'sin* <f -\- COS' ff cos* i^ (3)

2 sin h ^'^

en men mag dus, als .S' de doorsnede \;in lul lichaam .1/ met liet

vlak ir is en n liet aantal electronen per voiiime-eenlieid, voor liet

aantal werkzame electronen schrijven

nAS

kd-

Door (8) liiermede te vermenigvnldigen vindt men de electrisclu'

kracht *£', die in P op een bepaald oogeidilik bestaat; daaraan

beantwoordt ilan verder een energiestroom die door een vlakte-element

(/ö loodrecht op A P
ci'\la

bedraagt.

Wij moeten nn opmerken dat wanneer wij één enkele primaire

golf beschouwen en een bepaald tijdstip / in het oog vatten, waar-

voor wij den toestand in P berekenen willen, de werkzame laag

een bepaalden stand heeft. Terwijl t aangroeit verschuift zij in de

richting van hare normaal met een snelheid

2 sin è »

In P zal nu eene electrische kracht bestaan, zoolang de werkzame
laag door liet lichaam M heen loopt. Bij de schatting waarom het

ons te doen is, kunnen wij zeggen dat dit gedurende een tijd

'11 sin i»——
<^>

is, als de afmetingen van het lichaam \ an de orde van grootte eener

lijn / zijn. Voeren wij bovendien voor de doorsnede S een constante

gemiddelde wtuirde in, dan vinden wij voor de energie die in het

geheel, ten gevolge van één primaire golf, door het eleuient da

stroomt,

In'A^S'e*^' sin' </ -f cos' (/ cos' »

r'' sin ^ ö-
do.
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Hieruit leiden wij de lioeveellieid energie af, die aan de secundaire

straling inuiv alle zijden eigen is, door da te vervangen door

r' sin i> dd' d(f^

'en vervolgens naar 7 tussclien O en 2.t, naar •> tussclien O en -t

te integreeren. De uitkomst is

lU/rA'SVl'

60 .-rr^m'
(5)

Daar men nu voor de energie die de primaire gol'' aan liet lichaam

toevoert, mag schrijven

vindt men voor liet gedeelte der invallende energie dat verstrooid

wordt
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gesteld worden, verder dal de dikte der primaire yolf geliji< is aan de

iiiiddellijii \aii een eloctioii eii eindelijk dat elk liiclitnioleknnl sicclits

één eleclion liexat. Dan is liet aantal elecironen pei' cm' l^i)ij lb° C
en 76 cm. <lrnk! //

=
'2,6 . lO'-' en daar R = i ,5 .

1()-^^ cm is,

xindi nn'ii \ni>y lid aa'ilal clccdoiicii in de werkzame laag 7,8 . 10",

't

Z(,)(idat — zeer uiool wordt. Wal het getal / i)ctret"t, dit wordt
k'

ongeveer 95, een uilkouisl die niilnniiijk w il /.eggen ilat de jirimaire

stralen de onderstelde hiclitmassa van 1 cm' met zouden kunnen

(iot)rdiiugen, maar al s|)uedig geheel verstrooid zouden zijn.

Wij zouden nog meer reden hebben om hiertoe te besluiten, zoo

wij in de gemaakte onderstellingen eeinge voor de hand liggende

wijzigingen brachten. Het getal k zou id. nog grooter worden wan-

neer wij aannamen dat elk molekuul meer dan één eleefron bevat,

zoo wij de doorsnede .S grooter maakten of aan de primaire goH"

een grootere dikte toekenden. Wat dit laatste betreft, moge eraan

herinnerd worden, dat Wikn tot de waarde Jü*^" cm is gekomen,

Hag.\ en Wind lot 10—
s, So.m.merield tot 10 'J. Met zulke waarden

van ^ zou het aantal electronen in de w-erkzame laag aanmerke-

lijk grooter worden dan met de boven aangenomen waarde 3.10 "'^

en het gelal k waardoor de intensiteit der verstrooiing bepaald

wordt, zou in dezelfde mate toenemen.

§ 4. Eindelijk moet nog op eene andere omstandigheid de aan-

dacht worden gevestigd. Wij hebben tot nog toe slechts van één

primaire golf gesproken. Maar in werkelijkheid volgen vele zulke

golven elkaar snel op, en komen in het verwijderde punt P de

evenwichtsverstoringen samen, die van een aantal, aan die golven

beantwoordende, onderling evenwijdige werkzame lagen afkomstig

zijn. Volgens de onderstelling /' zouden nu, daar men zich mag
voorstellen dat de verschillende kathodestraaldeeltjes op dezelfde

wijze tot rust komen, de electronen in de verschillende werkzame

lagen alle o\) hetzelfde oogenblik een gelijkgerichte electrische kracfit

in P teweegbrengen, wat op nieuw lOt een aanmerkelijke verster-

king der secundaire stralen, in vergelijking met de primaire, aanlei-

ding zoTi geven.

Om te beoordeelen hoe ver dit zou gaan, zou men moeien weten

hoe groot het aantal electronen is, dat per tijdseenheid tegen de

antikathode botst, en dat ik r zal noemen. Wien heeft bij proeven

waardoor hij de gezamenlijke energie der kaïhodestralen bepaalde,

terwijl hij ook hun snelheid kende, daarvoor gevonden p^7.10''*.

Daaruit zou \olgen dat er |)er seconde evenveel primaire golven

HO
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onlshum eii deze zouden dus op een afstand - := 4.10-' cm van
V

elkaar liggen. Daar «lil aanmerkelijk grooter is dan zelfs de grootste

\vaarde van L waarvan lioven sprake was, zal men mogen aanne-

men dat de primaire golven nog geheel buiten elkaar liggen.

Ditzelfde moet dan ook van de verschillende werkzame lagen

gelden. Voor den afstand daarvan vindt men gemakkelijk

c

1
2 V siii —ih

2

zoodat er, als O- niet zeer klein is, 0|) een afstand vaii 1 cm inder-

daad zeer vele werkzame lagen voorkomen. De berekening van het

getal k moet nu iets anders worden ingekleed. De electrisclie kracht

'i' waarvan in § 3 sprake was, wordt n.1. vermenigvuldigd met

2 l V sin — d-
2

c

het aantal werkzame lagen. Dit geeft

lï' =: V sin'ff -\-cos^ff' cos'&
4:.Tc'wr

en voor den energiestroom per tijdseenheid door het element (At

(si7i^ (f -T- cos' (i cos' &^)da.
Ion: cm'r'

Ten slotte wordt de geheelc energie der secundaire stralen per

tijdseenheid

l'v'n'A'-S-e'(l-

ü.T(';/r

en deelt men dit door de invallende energie

v'i'SL,

dan \iii(ll men \oor hel gezochte verhoudingsgetal

_ l'vn'ASe*

wat zich \di\ de vroegere waarde (6) door dt-u factor

10 Iv

n7'
volgens het bo\en gezegde een groot getal, onderscheidt.

§ 5. Uit deze beschouwingen blijkt dat de onderstelling 1' tot

verschillende gevolgtrekkingen leidt, die in tegenspraak met de er\ a-



riii^j; zijn. Niet alleoii /.on de verstrooiing veel meer Ijeilragcii (l;ui

in "werkelijklieid het geval is, maar de intensiteit dei- sernndaire

stralen zon 'evenredig zijn met de tweede maelit van liet aantal ver-

slrooieiuio moleknlen, terwijl zij, voor zoover men weet, van de

eerste nia<'lil daarvan al'iiangt. Bovendien /.oii liet kortstondige der

evenwiolitsverstoringen dat kcninerkeiid is voor de primaire stralen,

in de secundaire geheel verdwenen zijn. De evenwichtsvcrstoring in

deze laatste zon zieii, ook al was er maar één primaire golf, over

den door ,4) Uepaaldeu tijd uitstrekken, on zij zou (met toevallige

wisselingen) aanhondeuil licslaan, als een groot aantal primaire golven

op elkaar volgen.

Jlel behoeft geen l)ctoog dat men tot dergelijke beshiiten ook zon

komeii als uien \an de onderstelling {1) uilging. De versterking der

seenndaire stralen die het gevolg is van de superpositie der van

verschillende t'lecironen afkomstige golven moet ook dan nog bestaan,

al is het misschien in iets mindere mate dan boven werd berekend,

wanneer in de dikte der primaire golf de electrische kracht wel is

waar in alle punten dezelfde richting, maar niet meer dezelfde

grootte heeft.

Aan de onaannemelijke gevolgtrekkingen \vaaro[) hier gewezen

werd, kan men, naar het mij voorkomt, slechts ontkomen door aan

te nemen dat langs de dikte eener golf de electrische kracht niet

overal dezelfde richting heeft, en wel met zoodanige sterkte in de

eene richting en de andere, dat de gemiddelde waarde O is.

Om dit aan te tooneu kan de volgende beschouwing dienen, die

tevens kan strekken om het boven gezegde verder op te helderen.

Wij vatten de dunne golven W der primaire stralen in het oog

en de golven W' die daaruit door de werking der afzonderlijke

electronen in het verstrooiende lichaam ontstaan, en alle te zamen

de secundaire stralen samenstellen.

Bij de vroeger gemaakte onderstellingen kunnen de golven IT nabij

het lichaam M en eveneens de golven W nabij het punt /'als^ilat

beschouwd worden; de eerste staan loodrecht op de lijn OA, de

laatste loodrecht op Al'. Wij kunnen aannemen dat alle golven W
en W' dezelfde dikte L hebben en dat in alle de electrische kracht

op dezelfde wijze \erdeeld is. Terwijl nu echter de primaire golven

geheel buiten elkaar liggen, vallen zeer vele secundaire golven samen.

Is nl. N = nis het aantal electronen in het lichaam, dan ontstaan

uit één invallende golf

secundaire, die op de lijn .1/' een afstand / besUian, terwijl de som

hunner dikten /' ;= »töA is. De verhouding

60*
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is gelijk aan liet vroeger beschouwtie aantal electioncii in een werk-

zame laag en dus, zooals wij i-eeds weten, een zeer groot getal. Daar

dus de gezamenlijke dikte der golven 11' \eel grooter is dan liet

deel van ^1/^ dat zij beslaan, moeten noodzakelijk een zeer groot

aantal dezer golven elkaar bedekken. In nog meerdere mate geldt

dit besluit, als men de golven 11' beschouwt, die niet uit één maar

uit alle primaire golven ontstaan.

§ 6. Wij besclionwen mi de energie op zeker oogenblik aanwezig

binnen een nabij liet |nint F gelegen cilinder C, waarvan grond- en

boven vlak loodrecht op de lijn AP sttuiii. Daarbij nemen wij aan

dat deze vlakken de grootte 1 hebben en dat de cilinder de een-

heid van lengte heeft. Laat / liet aantal golven II' zijn, waar-

van het \oorvlak, d. i. het a an A afgekeerde zijvlak, binnen C'

ligt, en laat in een bepaald punt van AP binnen den cilinder

ii",. E,, . . . Eh de volgens een vaste, loodrecht op AP staande rich-

ting h ontbondenen der electrische kracht zijn, die bij de l golven

behooren : wel te verstaan zijn 'van al deze gi'ootheden alleeti die

van O verschillend, welke behooren tot de golven binnen welke het

beschouwde punt ligt. Als nu ds een element van de lijn AP is,

dan vindt men voor het gezochte arbeidsvermogen, voor zoover het

bij de richting It der electrische kracht behoort,

U = ( (E,- + £, + ••• + EkYd>' .... (7)

waarbij de integratie over de lengte-eenheid moet worden uitgestrekt.

Deze waarde bestaat nii uit twee deelen, waarvan het eene

', =ƒ(£,L\ = {E:- -4- £^' -h .... -f- £i.'V.

niet anders is dan de som van de waarden die de energie voor

elke golf W' op zich zelf heeft, terwijl het tweede deel t^,, dat van

de dubbele producten in de ontwikkeling van (7) afkomstig is, aan

het over elkaar \allen der golven is toe te schrijven.

Wij kunnen nu, als twee golven elkaar voor een deel bedekken,

de golf M'/ onderscheiden, die in de voort[)lanting \aii .1 af het

verst is gevorderd, en de golf II',, die het minst gevorderd is. Den

afstand i] der voorvlakken van de beide golven kunnen wij den

voorsprong noemeji, dien W', op W, heeft.

Duiden wij ini nog met 5 den afstand van eoii |iuiii binnen een

golf tot liiu\r voorvlak aan, en met /{%) de electrische kracht der

golf in dat punt, welke kracht in alle golven dezelfde functie van
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S is, (laii vinden wij gemakkelijk voor het deel van f/, dat bij W'.en

W', belioort,

f/,,i = 2ƒƒ(§)ƒ (I-Ti) </», (8)

en wij vinden

waarin eerst een l)e|)aalde golf W, geeondiineerd wordt niet alle

golven W, die er gedeeltelijk mee samen\allen en die niimlcr ver

gevorderd zijn dan II''/ zelt, lerwijl \ervolgens over allcgohen 11"%

gesommeerd wordl.

In de alleszins gereclitvaardigde onderstelling dat de voorvlakken

der goh en 11' zonder eenige regelmaat over de lijn AP verdeeld

zijn, kniinen wij gemakkelijk aange\en met hoeveel golven W',, ge-

middeld genomen een bepaalde golf W ,, op zoodanige wijze samen-

valt, dat de voorspi-ong van W', op W-, tusscl.en ^ en i]-\-(hi ligt.

Immers, dit vereischt dat hel voorvlak van W'y een element (/>j van

de lijn AP snijdt, en daar er k—1 golven W' ,. op de lengte-eenheid

voorkomen, is het gezochte aantal {k—1) ch], waarvoor wij, omdat /;

zeer groot is, mogen schrijven kch].

Het samenvallen van II'', met andere golven, Z('i('i dat de voor-

sprong tiisschen de genoemde grenzen ligt, levert dus voor //, de

bijdrage

op, en daar >^ van O tot L kan veranderen, vindt men voor de

gemiddelde waarde van

A

u

Hieruit wordt T', gexonden, als men met k, het aantal der golven

IV'y, vermenigvuldigt Dus, als men (8j in aanmerking neemt,

of, als men de \olgorde der integraties omkeert,

^\ =
2pJ ƒƒ(!)ƒ (|-,i) d4dn.

II o

Voert men bij de eerste integratie
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i — n= ^

als nieuwe veranticrlijke in. dan komt er

u,=2k^j jfmfii;)didc,

o o

waarvoor, zooals men gemakkelijk inziet, kan geschreven worden
AA . A

L\ = h' j ff (I) /•
( s) ci4 d; = p \ j f {) d- j '

.

o o O

Stelt men uu den eiscli dat de intensiteit der secundaire stralen

evenredig zal worden nn-t de eerste macht \an het aantal ver-

strooiende deeltjes en dat de versterking die uit het over elkaar

vallen der secundaire golven voortvloeide, niet zal bestaan, dan moet

U^ = O zijn, en daarvoor is noodig dat in elke secundaire golf

A

ƒ',/(l)rf| = (9)

o

is, d. w. z. dat de gemiddelde waarde van (E ntd is, wat minstens

ééne wisseling in de richting der elecirische kracht vereischt. Ook
voor de primaire golven moet dan hetzelfde gelden.

Maakt men deze onderstelling, dan is er geen bezwaar meer tegen

de berekening van het aantal electronen, waarvan in § 2 sprake

was, en wordt cok de overeenstemming in eigenschappen tusschen

de primaire en de secundaire stralen weer begrijpelijk. De bijzondere

eigenschappen der primaire golven moeten nl. bepaald worden iloor

de dikte en door de wijze, waarop de elecirische kracht binnen de

golf van punt tot punt verandert. Deze omstandigheden blijven in

de secundaire golven onveranderd en men kan zich wel voorstellen

<i;il zij de door deze golven uitgeoefende werkingen liepalen, dat

namelijk deze werkingen niet gewijzigd worden door het over elkaar

vallen der golven, evenmin als de resultearende energie daardoor

wordt veranderd.

§ 7. De liedekking (9) waartoe wij gekomen zijn, schijnt op

het eerste gezicht moeilijk vcreenigbaar met hetgeen wij van het

ontstaan der RösTOEN-stralen weten. Hoe ingewikkeld ook de bewe-

ging van een kathodesiraaldeeltje bij de botsing tegen de antikathode

moge zijn., en welke bewegingen van andere elecironen mi.sschien

bij die botsing mogen ontstaan, het ligt voor de hand. te deidien dat

hel verdwijnen der aanvankelijke snelheid een voorname rol moet

spelen, en dat dus de elecirische kracht in de opgewekte golven, al
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wisselt zij misschien in lichting, topii in hoofdzaak dezelfde ricliting

moet hebben als bij een rechtlijnig remmen v;in liet kathodestraal-

deeltje het geval zon zijn; de gemiddelde clectrisclie kracht zon dan

niet, zooals (9) verlangt, ü kunnen zijn.

Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt. Hoe de elec-

trische kracht in de golf ook verdeeld moge zijn, welke functie

F{S.) zij ook is van den afstand § tot het voorvlak, men kan altijd

stellen

F(§) = >-(§) +/(§), (10)

waarin de eerste term in het tweede lid de middelwaarde

F{§) = ^j/'md

voorstelt.

De golf kan nn worden opgevat als te bestaan nit twee op elkaar

gesnperponeerde die aan de beide termen in (10) beantwoorden. Daar

nu F{^) over de geheele dikte der golf hetzelfde is^ zal de daaraan

beantwoordende evenwichtsverstoring in hooge mate door de pon-

derabele materie vei'strooid worden. Het kan zijn dat dientengevolge

uit de RöNTGKN-stralen waarmede wij experimenteeren, die reeds het

glas der buis en een afstand in de lucht doorloopen hebben, die

eerste evenwichtsverstoring zoo goed als verdwenen is, zoodat men

alleen nog te doen heeft met die, welke aan den laatsten term van

(10) beantwoordt, on die klaarblijkelijk aan de voorwaarde (9) voldoet.

Mikrologie. — De Heer Beuerinck doet een mededeeling : „Over

dl' sivnenstellinji dar tyro-finase, uit tivee enzymeii'

.

Het produkt van de werking der tjrosinase op de tyrosine wordt

gewoonlijk melanine genoemd, waarvan de kleur pikzwart kan zijn

maar dal bij de proeven ook kan voorkom(;n in allerlei nuancen

tusschen licht blond, zui\er rood, bruin rood, sepia en zwart. Deze

kleurstoffen zijn van buitengewone stabiliteit en verdragen verhitting

met sterke alkaliën en sterk zwavelzuur, waarbij het zwart eenigs-

zins naar het bruin overslaat maar in hoofdzaak onveranderd blijft.

Zelfs met matig geconcentreerd salpeterzuur gekookt blijven de

melaninen liijna onveranderd. Men neemt aan dat de kleurstotfen van

de haren en de huid van hoogere dieren met deze lichamen samen

hangen en uit tyrosine ontstaan.

Melaninevorming door ^ijmbiose van een Actinomyces met eenbakterie.

Indien men een kultuui-plaat vervaardigt van de samenstelling

;
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gedistilleerd water, 2 7o 'i^<>''. *•.! °
o

tyrosine Coppjelost in enkele

droppels natriumcarbonaat) en 0,02°/„ KJIPO,, daarop enkele centi-

grammen (uingrond uitstrooit (»ii hij 3()°('. bewaart, ontwikkelen

zich na twee of drie dagen lionderde of duizende polletjes van

Actinomyces (Sireptot/irix) of straalzwam. Hierbij doet de tyrosine

tegelijk dienst als koolslof en als stikstof bron ; maar ook de agar

zelve wordt, hoewel moeielijk, door deze mikroben aangetast en als

voedsel gebrnikt, hetgeen niet kan bevreemden, wanneer men weet

dat vele straalzwammen zelfs van oellulose als koolstof Itron kunnen

leven.

De gewone aardbaktei'irn ontwikkeien zich op de tyrosineplaat

niet of zeer weinig en kunnen daarom in de gegeven omstandig-

heden de straalzwammen, die altijd langzaam groeien, niet over-

woekeren, zooals dit op betere voedingsbodems, bijv. oji bouillonagar

steedb het geval is, ten ge\olge waanan daarop maar zelden straal-

zwammen gezien worden.

Daar de fijne draadjes van dit geslacht diep in de agar dringen,

kan men de platen, door afwasschcu, van de bakteriënkolonies en

den aanhangenden grond bevrijden en dan daarin bij doorvallend

licht de straalzwampolletjes tellen. Hun aantal is in inunus en

humusrijker. grond verl)azend groot. Kunnen zij zich vrij uitbreiden

op kultuurpialcn, die slechts arm iXiin voedsel zijn, dan is hun groei

onbegrensd, waarbij zij uitgebreide pollen van een of meer deci-

meters oppervlak voortbrengen, meestal met prachtige ringen,

van mycelium, die af\^ isselend wel en geen sporen dragen. Deze

ringen zijn onafhankelijk van het licht en wijzen op een periodici-

teit in de voeding, die nog niet geheel verklaard is.

liij eeni^^szins omvangrijke kubiiui'|iroeven kan men niet \i'ij groote

zekerheid verwachten in de besciireven omstandigheden op sommige

plaatsen brninroode op andere pikzwarte vlekken te zien ontstaan.

De brnine vlekken zijn het gevolg van de o.xydeerende werking van

sommige gewone aardbakteriën, die uit tyrosine een rond of bruin-

rood pigment voortbrengen ; de zwarte daarentegen, waarmede wij

ons hier nader zullen bezighouden ontstaan op geheel andere wijze.

in of nabij liet centrum dezer zwarte vlekken ligt steeds een

Actinomyces kolonie. Maakt iiicn (l;iar\aii afstrijkingen op nieuwe

knlluiirplaten van de beschreven .saiiiensteliing, om een zuivere

kiiltniir te verki'ijgen, dan komt men lot de verrassende uitkomst,

dat het betrokken organisme wel krachtig van de tyrosine kan

groeien, maar daaruit volstrekt geen pigment voortbrengt. Een iianw-

keuriger onderzoek leert dan verder, dat de zwarte Actinomyces

jiolletjes onder een uiterst dun. Lilasaciiti;;- (looi'ziclitig laagje eener



(ijiic tftiiariiaklorio /.itteii. I>it laaiijc liedckt als een korst de pikzwarte

Actino)))i/ct's poüetjes eii vei-liiiidert deze sporen voort Ie brengen, dat

wel geschiedt (ip die dcficii \aii liet lijiie myceiiuiii, die zich Ixiiten

de bakfericii-hedekkini^- ontwikkelen, ürent:! men nil hel liaktcrÜMi-

Uiagje de baktcric in reinknltnnr, dal gemakkelijk op vk'eschbo'iiilon

gelatine- of vleeschbonillon agarplalen kun gescliieden, dan blijkt dit

een uiterst tijn, |)olairciliaat staafje te zijn, dat geen sporen xoinil en

knltnnrgelalinc sterk vervloeit. Hij afstrijking der reinknltnnr opeen

tyrosineplaat, blijkt daarin volstrekt geen of bijna geen mclanine te

ontstaan in welk opzicht deze bakterie met de Actinoniycc.t overeenkomt.

Het is i\i\)' dnidelijk, dal men hier te doen moet hebben met een

geval van pignientvorming, bernstende op de symbiose van de twee

genoemde organismen. De ondervinding leert, dat deze onderstelling

juist is : door hnn combinatie op een nieuwe tyrosineplaat af te strijken

verkrijgt men |ira.'htige zwarte vlekken van willekeurige uitgebreid-

heid. Daar beide soorten op betere knltnnrbodems, bijv. op bonillon-

agar, zooals gezegd goed kultiveerbaar zijn, is de proefneming, als

men maar eenmaal de eerste isoleering heeft uitge\oerd, gemakkelijk

en werkelijk beloonend.

Een verbetering kan daarin nog gebracht worden, door in de

kultnnrplaten behalve tyrosine een betere koolstofl)ron te brengen,

waarvoor vooral glukose en jiepton geschikt bleken te zijn. Daaren-

tegen was toevoeging van een ammoniakzout of van salpeter zonder

gevolg.

Ten einde vast te stellen, welk van de beide organismen de eigen-

lijke oorzaak der melaninevorming is, werd de volgende proef genomen.

Op een agar-tjrosineplaat van de beschreven samenstelling werden

naast, maar op eenigen afstand van elkandei', streepen getrokken

van beide orgaidsmen, op zooiianige wijze, dat daartnsschen eenige

millimeters ruimte overbleef. Het resultaat was niet twijfelachtig:

na eenige dagen waren de Acfinomyces-stieepen wel krachtig ont-

wikkeld en geheel met sneeuwwitte sjioren bedekt, maar overigens

volkomen kleurloos. Daarentegen waren de bakteriënstreepen, die

zich tot een dnn, moeilijk waarneembaar, doorzichtig laagje hadden

ontwikkeld, overal, waar zij zich in de nabijheid van Actinomyces

bevon'den, pikzwart geworden. Blijkbaar geschiedt dus het volgende

:

Actiaotnyces ontleedt de tyrosine, en brengt daaruit een kleurloos

cliromogeen voort, dat door de bakterie in melanine wordt omgezet

en gemakkelijk door de agar moet kunnen diffnndeeren, zonder zich

spontaan aan de lucht te oxydeeren.

Uit het voorgaande is het duidelijk dat het x'inden in tuingrond

zoowel van de Actiiioniijccs als van de bacterie afhaid<elijk is \an
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het voorkomen \an kioineii der beide soorten in elkanders onmiddel-

lijke nabijheid. Om deze kans te verbeteren heb ik getracht eerst

op geschikte agarplaten de te onderzoeken Actüiomj/ces \ot ontwikke-

ling te brengen en deze dan later met een tyrosine ojilossing te

begieten, waarin de melanincbakterie in een zoo groot aantal was

opgeschud, dat deze zich overal op de plaat kon afzetten nadat de

tyrosine er in getrokken was.

Daar de verschillende soorten van Actinomyces zeer krachtige,

polyphage mikroben zijn, die vooral in verdunde voedingsmedien

zicli naast de gewone bakteriën ontwikkelen, kan men A'oor het

eerste gedeelte dezer proef de meest verschillende voedselsoorten

gebruiken.

Zoo werd op een agarplaat, die alleen wat kaliurafoslaat en chloor-

ammonium bevatte een weinig droge inuline, die met enkele deci-

granimen tuingrond gemengd was, gestrooid. De zich spoedig daarop

ontwikkelende ilora werd onder een waterstraal afgespoeld, waarmede

de los aanhangende bakteriënkoloniën en tevens de niet ontlede inuline

werd verwijderd. De agarplaat was daardoor weder iielder geworden

maar bevatte nu in het oppervlak vele honderde Jc/mo?H?/«.« koloniën,

die bij liet afwasschen met het water niet weggespoeld kunnen worden,

omdat zij diep in de agar zijn ingedrongen. Na overgieting daarvan met

een weinig tyrosine-oplossing, waarin de melanine bakterie gesuspen-

deerd was, en vernieuwde kuituur gedurende eenige dagen bij 30'C.,

vormden zich om een zestal Ac/inoin>/ces koloniën zwarte melanine-

vlekken, zoodat deze soort vrij algemeen in den grond moet voorkomen.

Zeer gemakkelijk kan de Actinomyces der tyrosine geïsoleerd

worden uit de wortels van den iep [Ulmus camprestris), 'm wier af-

gestorven peridermcellen, zooals ik vroeger heb bewezen, een rijke,

bijna zuivere Actlnoi)vjC('s flora voorkomt. Daartoe woi-den eenige

haarwortels eerst goed afgewasschen ter verwijdering van den aanhan-

genden grond, en fijn gewreven in een mortier, l^e zoo \erkregen

bruine pap woi-dt niet water verdund, niet de lyrosinebakterie ge-

mengd') en dan op een tyrosineagarplaat van de beschreven samen-

stelling uitgestreken. Na enkele dagen ontwikkelen zich hij 30 C.

talrijke Actinomyces koloniën, waaronder \ele pikzwarte.

Hier wenscli ik vv nog op te wijzen, dat de beide organismen op

pepiDii- of liouillonlioudeudc kultuurgrondon geen pigment voort,

brengen, noch ieder alleen, noch in vereeuigiug. Hieruit kan echter

nog niet worden besloten, dat bij hun kultuiu' uit pepton dus ook

geen tyrosine zou kunnen ontstaan. De gevolgtrekking is echter ge-

i; De tyiojint' baklerio komt echter ook in groot getal op de iepworlels voor.
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oorloofd, (lilt, waiMieor hij de splilsiiip,- van liel |)0|)ton in <lit geval

werkelijk lyrosine wordl gevormd, <lit licliaani op andere wijze wordt

geoxjdeerd dan lot nudaninc.

Dat onze Aclmonii/a's tot een andere soort moet behooren dan de

zoo algemeen in onze omgeving voorkomende Actinomi/res chvrnor/rnes

is duidelijk. Deze laatste tocli is gekenmeikt door de voortbrenging

van een donkei'bruin pigment nit pepton (maar niet uit tyrosine)

w\aarin, zooals ik vroeger heb aangetoond, onder zekere omstandig-

heden ohinon kan worden gevonden.
')

Verschillende andere ArtinDini/ci's soorten brengen blauwe, roode

en gele pigmenten voort, waarbij zij, wat het blauwe en roode

pigment betreft, begnnstigtl worden door de gelijktijdige aanwezigheid

van zekere variëteiten van hooibakteriën. Niet tyrosine maarglukose

en nitraten vormen echter in dit geval het chromogene voedsel,

zoodat de symbiose dan blijkbaar met geheel andere faktoren gepaard

gaat dan bij de melanine vorming uit tyrosine.

Tot nu toe is het mij nog niet gelukt in vloeistofkulturen met behulp

van Actinomyces door symbiose melanine in eenigszins belangrijke

hoeveelheid voort te brengen, hetgeen niet te voorzien was, daar dit

geslacht in de modder van sloten en grachten even algemeen is als

in tuingroiid. Bij enkele op de boven beschreven wijze genomen

proeven om door latere overgieting met tyrosine, van met gracht-

modder verkregen Actinomyces platen onze soort te herkennen, gaven

echter geen resultaat, zoodat het schijnt, dat dit organisme een echte

landbewoner is.

Dat de pigmentvorming in dit geval moeielijk in vloeistofkulturen

geschiedt, terwijl Microspirn tyrosinaticn, die ik bij een vroegere

gelegenheid beschreven heb ') daarin even gemakkelijk kleurstof

voortbrengt als op vaste kultuurbodems, hangt wellicht samen met

de algemeene eigenschap van Actinomyces in vloeibare medien slechts

langzaam te groeien, vermoedelijk wegens de lage spanning van

de opgeloste zuurstof. Microspira daarentegen is als echte water-

bewoner blijkbaar aan die lage zuurstofspanning beter geadapteerd.

De theorie van de melanine vorming.

In de physiologische chemie ') heerscht de opvatting, dat bij de

tyrosinasereaktie uit de tyrosine eerst homogentisinzuur., ammoniak
en koolzuur ontstaan \'olgens de formule

1) Centralbl. f. Bakter. 2te Abt. Bd. 6, S. 2 1909. Archives Neórl. 1900, p. 327.

2) Verslag d. Kon. Akad. v. Wetensch. v. 25 Febr. 1911, p. 1092. .

') CzAPEK, Biochemie der Pflanz.en. Bd. 2. Pag. 4G2 en 47S, 1905 en Abder-

HALDEN, Fhysiologisclie Chemie. Pag. 362, ;1G6, 1909, waar de literaluur wordt

opgegeven.
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Tvrosine Homogen tisiiiezmir

terwijl eerst daarna, door een nieuwe oxydalie, liet Iiomogentisinzuur

in melanine zon worden omgezet.

Dit kan zooals men ziet een goede verklaring van de s^ymbiose

[)roet' geven, indien verondersteld wordt, dat de Actinomyces uit de

tyrosine liomogentisinznur vormt en de symbiotische bakterie dit

zunr tot melanine oxydeert. Neemt men aan, dat beide processen

door afzonderlijke enzymen bewerkt worden, dan kan deze opvat-

ting de ,,twee enzymentheorie" der n'elaninevorraing genoemd worden.

Ten einde meerdere zekerheid te verkrijgen aangaande de juist-

heid dezer ondei'stelling deed ik eenige proeven met het natronzont van

het iiomogentisinznur (C^HgOJ en vergeleek daarmede de omzettingen

van het kalk- en natronzont van het gcntisinzuur (C.H„Oj. Beide

lichamen had ik te danken aan het Chemisch Laboratorium der

Technische Hoogeschool, het homogcntisinzuur als loodzont, dat ik

in het natronzont omzette en het gentisinzuur in vrijen toestand.

Beide gedragen zich tegenoxer mikroben op overeenkomstige wijze,

maar het gentisinznur schijnt liet moeilijkst te oxydeeren.

Bij het maken der neutrale of zwak-alkalische agarplaten met

deze stollen, waarop de oxydeerende mikroben gekultixeerd zullen

worden, deed zich de moeilijkheid gevoelen, dat bij de verwarming

reeds aan de liu-lit een bruine verkleuring plaats vimlt, die echter

na afkoeling tot stilstand komt. Inlussclieu kon met zekerheid worden

vastgesteld, dat ov^ereenkomstig de \erwachting de Actinomyces

daarop geen verdei-e verkleuring, de synïbiotische bakterie daarentegen

een sterke bruine kleuring veroorzaakt, die ten slotte in pikzwart

kan overgaan. Daar deze bakterie evenwel bij het groeien alkali

voortbrengt, kon het nog twijfelachtig schijnen of dit alkali de oorzaak

der versterkte |)igmentvorming was of dat daarbij een door de

bakterie gevormd oxydeerend enzym is betrokken. Door voorzichtig

nentraliseeren kan echter tot het bestaan van een o.xydasc besloten

worden, die tot op betrekkelijk grooten afstand van de bakteriën

koloniën in de agar diffundeert. Dit is afwijkend van wat men bij de

oxydascn der hoogere planten waarneemt, die slechts tot op kleinen

afstand dilfnudeeren. Het is duidelijk dat het aldus gevonden enzym

homogentisinase zon kunnen genoemd worden. Het zal echter straks

"blijken, dat het ook in hoogere planten voorkomt en dus een gewone,

wellicht met de laccase overeenkomende oxydase is.

De vroeger beschreven Microspira tyrosinaticn (l.c), die in de zee en

in rioolwater \oorkomt, oxydeert zonder tusschenkomst van eenig

ander organisme de tyrosine direct tot melanine. Dat dit geschiedt
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door coii krachtig werkeiidi' l\ id^^inuso, laai y.icli, wat ilcii iii zee

levenden vorm betreft, gemiikkelijk aantoonen, daarde met chlorofonn

gcdoode bakterie iK)g sterke iiiclanino xoi'minü; uit lyrosiiie kan ver-

oorzaken. Ik ai'lit het thans bewezen, dat ook in dit geval de tyrosi-

nase uit twee enzymen bestaat, daar hi'l mogelijk is met Mirroi^pira

ook het homogentisinzuiir tot een diinkrr |iigmenl Ie oxydeeren.

Ten einde vast te stellen hoe zich in dit opzicht de tyrosinase

der lioogere planten verhoudt, lici ik ki-achlige tyrosinase preparaten

ontleend \an den aardap|tcl, de beetwortel en aan het melksap \an

Euphovbia Latliyris, ') die lyrojsine oplossingen spoedig diep zwart

kleuren, o]) hoinogentisinzure zouten inwerken. Vooral het melk-

sap van Euphorhia /.athi/ris '), is voor deze proeven aan te bevelen,

daar men dit altijd uit de levende plant kan laten dru|)pelen, die

zeer goetl in" den tuin n\erwinteit. Ken eidvele drop[)el van dit

melksap op een agar-tyi'osineplaat gebracht, xcu'mt daaro]) bij 80° a

50° C. reeds na weinige uren een diep zwarte melaninevlek. Maar

ook het homogentisinzure zout blijkt daardoor met groote snelheid

geoxydeerd te kunnen worden, ^()or de uitxoerin.i: dei- proef ge-

bruikte ik een agarplaat van de samenstelling : water, 2 °/„ agar,

0,25',, homogentisinzure natron, 0,02° „ ClNH.Cl en 0,027„ K.HPO^.

Hierop liet ik diopjieis van het melksap \an de Eaphorh'ut vallen

en streek er bovendien de Actliiomjicfs en de sy nd>iose bakterie op at'.

Bij 30 ° C. ga\en de melksapdroppels reeds na enkele uren diep bruin-

zwart gekleurde \elden, die zich blijkbaar met grooter gemakkelijk-

heid \'ormden dan tie zwarte velden uit de tyrosine.

Na omstreeks 24 uur begon ook de straalzvvam te groeien maar

daardoor werd volstrekt geen pigment gexormd, zooals overigens

ook te verwachten was. De symbiotische bakterie ontwikkelde zich

onder deze omstandigheden niet. Nadat echter aan een overigens

gelijken kultnurbodem een weinig vleeschbonillon was toegevoegd,

kon de bakterie daarop groeien en oxydeerde het homogentisin-

zure zout tot melanine. Het staat dus vast, dat ook de tyrosinase van

Eupkorbia Lathyris een mengsel van twee oxydeerende enzymen moet

zijn, waarvan het eene, dat tyrosinase kan blijven genoemd worden

uit de tyrosine homogentisinzuiu', liet andere de ,,homogentisinase"

uit het genoemde zuur melanine voortbrengt en dus met de oxydase

•) Het melksap van Euphorbia paluslris, E. Peplus, E. helioscopia, E. Mysi-

nitis bevat geen tyrosinase.

-) Dit melksap werkt ook zeer fraai 0|) beuzidine en auaftol. Bij de tyrosinase-

proeveu moet bedacht worden, dat bet ook rijk is aan tiyptisch enzym, dat uil

eiwitacbtige stoften tenslotte tyrosine voortbrengt, zoodat bet melksap zich reeds

uit zich zelf eenigszins klenrt.
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der SMiibiotisdie bakleiie overoeii^temt. Dit enzym zal, zooals gezegd,

geen bijzonderen Jiaain behoeven te ont\angen daar, tenminste in

dit geval, ,,liomogenlisinase" en ,,laccase" wel identiek zijn.

Ofschoon de twee enz\ nien-theorie der tyrosintise door het voor-

gaande als bewezen kan worden beschouwd, moet er nog de

aandacht op worden gevestigd, dat bij een wijze van experinien-

teeren, die eenigszins van de beschrevene afwijkt , liel \erkregen

resultaat met Euphorbia Latliyria, zonder duidelijke oorzaak, niet aan

het licht komt.

Dit is namelijk het geval wanneer men het melksap dezer plant

brengt op agarplaten met het homogentitisinziirezout, waarin tevens,

voor de bakterieidvultuur, vleeschbouillon is gedaan. Daarbij doet

zich dan het zonderlinge feit voor, dat het melksap niet en de bak-

terie wel werkzaam is. Waarop dit verschil berust is nog niet tluidelijk.

Ten slotte moge hier nog vermeld worden, dal het bestaan uit

twee enzymen van de tyrosinase der beetwortel ook reeds waar-

schijnlijk is gemaakt door P. C. vax dkk Wolk (Recherches au sujet

de certaius processus euzymaticpies chez Bèta vulyaris, Ximègue 1912).

Microbiologie. — De Heer Beijkrixck biedt eene mededeeling aan:

„Deer kei indriiKjea van methykeablauw in levende cellen na

indro(ii?i(j".

Het is \ aii algemeene bekendheid, dat methyleenblauw wel in doode

niet in levende gistcellen nam- binnen dringt, wanneer deze cellen in

water verdeeld zijn of in een gistende vloeistof voorkomen en dan

met oplossingen van methyleenblauw in aanraking worden gebracht.

Zelfs kan men gist, in met genoemde kleurstof donkerblauw gekleurd

raoutextract dagen lang voortkweeken, zonder dat de cellen /.ich daaibij

iu het minst kleuren.

Ook op raoute.xtract agar platen met methyleenblauw ontwikkelen

zich kleurlooze koloniën.

Daarop heeft men dan ook een methode gegrond om in levende

gist de doode cellen te vinden, die zeer goede resultaten geeft.

Intusschen bestaat er een geval van uitzondering op den regel,

dat de zich blauw kleurende cellen dood zijn, welk geval hier nader

zal worden besproken.

Bij het onderzoek van gedroogde gist, waarvan zich de meeste

cellen met methyleenblauw donker blauw kleurden en slechts wei-

nig procenten ongekleurd bleven, bleek de gistki'acht vjVt groot te

zijn, dat deze niet anders kon verklaard worden dan door aan te

nemen, dat de zich l)lauw kleureiide cellen voor het meerendeel hun

gistkrach.t moesten behouden hebben. Dit feit was niet onverwacht,
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wiiiil Ik'I is wel iK'kiMnl, (hit ili' alknliuirunklie hij liet Mr«ter'\'cii

inoeiclijker uit du ci'lk'ii M-rdw ijiil (i;ni de groeikraclit. Iiilii.si-clicii

leerden tel[)roeveii, waarbij eerierzijds hei aanlal y.icli mei iiielliyleen-

l)lauw kleurende cellen, andeiv,ij<ls het aanhil l»ij |plaalkulhnir tol

kuioiiien uitgroeiende cellen be|)aakl wci'd, dal zich uit sommige

droge gistmonsters procentsgewijze veel meer koloniën ontwikkelden

dan zich (huirin met methvlccnlihiuw nifl kleurende cellen bevonden.

Dit was w'èl onverwacht en gat' aanleiding het verscliijnsel nauw-

keuriger te vervolgen.

Hierbij bleek vooreerst, dat iict aantjil, zich in een verdunde

methjleenlilaii w-oplossing kleurende cellen afhankelijk is van de

wijze, waaro|) de oplossing der kleurstof met de cellen in aanraking

wortlt gebracht. Ge.schiedt <lit door de gist in drogen toestand in de

metliyleenblauwoplossing te brengen, dan kleuren alle cellen zich

donkerblauw en kunnen niet van doode gistcellen onderscheiden

worden. Bij plaatknltuur kunnen inlusschen uit zulke, met metliy-

leenblauw volkomen en gelijkmatig donkerblauw gekleurde monsters,

die door ieder, onbekend met den oorsprong, voor dood zouden

worden verklaard, een grooter of kleiner aantal koloniën worden

verkregen. Ja, in gunstige gevallen bleek het aantal koloniën zelfs

100 "/„ te kunnen bedragen, dat wil dus zeggen, dat alle cellen zich

blauw kunnen kleuren en toch tot koloniën uitgroeien.

Dit wordt vooral overtuigend als men de droge cellen vooraf met

methyleenblauw kleurt en dit gekleurde materiaal \oor uitzaaiing

gebruikt; het is dan gemakkelijk de blauwe cellen op de kuUuurplaat

te herkennen, en de ontkieming tiaarvan onder het mikroskoop waar

te nemen. Men ziet dan meestal eerst de blauwe kleur verdwijnen en

dan eerst de knopvorming beginnen. Maar ook vele der later ont-

kiemende cellen blijven blauw en brengen ongekleurde dochtercellen

voort. Nooit zag ik jonge cellen ontstaan, die ot)k maar het geringste

spoor van methyleenblauw uit hun moedercel medenamen.

Laat men daarentegen de gedroogde cellen vooraf in water of in

moutextrakt opzwellen en brengt dit doorweekte materiaal in de

methyleenblauwoplossing, wat overeenkomt met de gewone wijze,

waarop men de klenrreakties van gist pleegt uit te \oeren, zoo is het

resultaat geheel verschillend. Dan blijkt namelijk slechts een deel

der cellen zich te kleuren, welk deel tles te kleiner is naarmate de

cellen langer in de ongekleurde vloeistof hebben \ertoefd. Eenige

percenten blijven echter steeds geschikt methyleenblauw op te nemen
zonder dat zij hun reproduktievermogen verloren hebben, en het is

alsof dit cellen zijn, die zich bijzonder moeilijk laten be\ochtigen

Het beste inzicht in deze verhoudingen \erkrijgt men door droge
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gist IC lichriiiken, die gelieel uf bijna gelieel vrij van lioode celk-n is.

Kunstmatig verkreeg ik die door de kleiiice'Iige variëteit van de

persgist, uit krachtige gistingen in bijna neutraal nioutextrakt, te

centrifugcoren en ving o|) liltreerpapier bij omstreeks 20° C. te

drogen.

De grooteellige variëteit \an de persgist bleek minder goed tegen

drogen bestand te zijn dan de kleincellige. Ter verkrijging van de

kleincellige variëteit, die rijker aan protoplasma is dan de gioot-

eellige, moet de ruwe persgist voorzichtig eerst bij hxge, dan bij hoogere

temperatuur, bij\ . bij 50° C. gedroogd worden. Deze selektie is

echter niet noodig om de methvleenlilauwklcuring der droge levende

cellen zichtbaar te maken, hiervoor is drogen bij kamer-temperatuur

van gewone gist voldoende.

Ik heb evenwel ook in den handel droge gist gevonden, die aan

den eiscli voldeed van zoo goed als geen doode cellen Ie bevatten,

namelijk de ,,Konservierte Getreide Brennerei Hefe" der gistfabriek

van Hei,bin({ te Hambui'g, welke mij direkt uit die fabriek werd toege-

zonden. Dit preparaat wordt in goed sluitende blikken bussen afge-

leverd, maar verliest bij het bewaren langzamerhand groei- en gistkracht,

zoodat de kwaliteit blijkbaar afhankelijk is \an den tijd, die er sinds

het fabriceeren verloopen is. Dit blijkt o|) een oveieenkoinslige wijze

te geschieden als het verloren gaan \an het kiemvermogen \ an zaden,

dat afhaidielijk is van den vochtigheidstoestand. Ik bezit dan ook

andere praeparaten der zelfde fabriek, die zoo goed als geen gist-

kracht bezitten en bijna geen voor reproductie geschikte cellen

bevatten, maar deze zijn niet duvkt van de fat)riek betrokken en

reeds eenige jaren oud.

De meikwaardige eigenschappen der droge gist ga\en aanleiding

tot de vraag, hoe zich droge zaden tegenover methvleenblauw-oplos-

singen verhouden. Bij het gebruik \aii raapzaad {Bni.s.ilcn Uupa)

bleek na opweeking in oplossingen van 1 pro mille of minder de

kleurstof door de zaadhuid heen iii de kiem Ie ti'ekken en deze

gedeeltelijk blauw te kleuren. De kiemworlels nemen het gemak-

kelijkst de kleurstof op, dan volgt een driehoekig veld op de buitenste

der beide in de zaadkori-el ge|)looid liggende zaadlobben. Van dezen

driehoek ligt de basis, die zich het eerst en het sterkst kleurt aan

den naar het kieniwortcllje gekeerden zaadlol)rand.

Blijkbaar is de kleurstof het snelst door de mikropiU' van het

zaad naar binnen gedrongen en eerst later ook door de zaadhuid.

Met sterkere meth\leenblauwoplossingcn dan de genoemde gaan de

proeven niet veel beter, omdat de kleurstof zich dan zoo zeer in de

zaadhuid ophoopt, dal deze zelfs voor water moeielijk doordringbaar
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wnidl, iia '2-i iiiir i^ ilc op/.wclliiiL; ilcr /.aden ilaii ii(i;z (iii\ (ilkninrn,

maar ili' (inlkiniiiiin' jj,vscliir(ll, lioc/.ccr iets lalcr, evengoed. Drop de

eerste wij/.e n-ekleMr(l(! Uieiiieii j^roeieii in 24 nnr bij 3()°('. iceds

/,()() sleik, (lal \cli" danrliij de /.aiullmid verlaten. Wm-den de Kf<'cel-

lelijk lilaiiwe kiciiiiMi, ^-eiieel van de y.aadliiiid onidaaii. i)|) lilli-eei'|);i|iier

lol verdeic oiil w ikkciniu' ^cliraelil , dan lilijkcn /,ij iinn kicMivernmiii'n

oii\er/,\vakl helionden Ie lielilirn. Wel «laan /.ij langwmu'rliand een

deel van ile klcni-slof aan liel liltreer|)a|>iei' al', maar vooral in liet

vefi-elatie|)nnl \an den kiennvorlel en in de zaaillolihen lilijt'l de/.e

no^' lan,n<'nriii\ n.1. xcrselieidene da^en aan\vey.i,n- en \crdwijnl eer>l

dooi- de \('i(lnnnin^, die mei den i^roei gepaard gaat. Gemakkelijk

is daarbij Ie /.ien lioe de streek dichtbij liet vegelaliepnnl hel snelsl,

de streek der wortelliareii bijna niel meer groeit.

Dat de klenrstol', /.(nider de cellen Ie dooden, tot in hel biniioiiste

der weefsels is doorgedrongen leeri'ii niel alleen de kiemwortels,

maar ook de geklenrde \ lekken der zaadlobben, \\aar\an zelfs de

nhloeembnndels de klenrslof hidiben opgenomen.

Wiskunde. De lieer Jan dk \'kiks biedt een mededeeling aan;

,,( }vi'.r i'i'/Ni/i- iiic.tniiclu' iiuii'iiscluipin'ii di'v /liijiun/rnt/.-ic/ie

vubntekronniicir

.

§ 1. De (piadi'alis(die oppervlakken <I>' van een bnndel snijden

den imaginaireii itoleirkel y'^ i" 'Ie gi'oepen van een involntie van

den vierden graad. De rechten r^, welke twee ]ninten van een zelfde

groep \erbinden, ondinllen een kr(nnnie van de derde klasse. Elke

rechte r^ is de as van een bundel exenwijdige vlakken, die een

bepaald oppervlak '/»" volgeus cirkels snijden.

Zulk een vlak snijdt de basiskromme o^ van den bnndel (*'') in

\ier concyclisdie punten. Hieruit volgt : di' vlakken welke een hiqna-

(Iralischc rnimti'knname der eerste soort in vier concycliscke punten

mijden, ondtiillen. een oneitidi;/ ver i/elet/en krouDne der derde klasse.

§ 2. Zij / de as \an een vlakkcidniiidel. Elk vlak t snijdt <>' in

vier pniilen, die door 1,2, o, 4 zidlen aangewezen worden, terwijl

M/c het middelpunt \an den cirkel l ni n zal aanduiden. Wij beschou-

wen de nieetknndige plaats der viertallen \an punten M, en nemen
eerst hel bijzondere ge\al, waaiin de punten J en 2 vast zijn, /

derhalve een bisccanie van o' i>.

Daar de punten J/, en J/, (als middel|)unten der cirkels 124, 123)

in liet middelloodvlak L van 12 liggen, bestaat de ineelknudige

61
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plaats f,1/, Jiu uit oen in L gelegen kromme on uit ile mcetkniuiige

plaats der punten J/,. .l/,. Maar deze bestaat uit twee verscliillende

krommen, want (\(i punten .1/,. .1/, Itlijven hij wenteling van ./ om
/ steeds gesolieidcn. Samenvallen van deze punloii kan tooli alleen

gesoliieden als de cirkel 234 samenvalt met den cirkel 134; daar

'i en 2 vaste punten zijn. zonden 1, 2, 3, 4 eoncvcliscli moeten wezen;

maar dan holiooron de vier |iunton ,1//,. tut verschillende takken van

de meetkundige pl;\als.

§ 3. De .in L gelegen kromme der punten .1/,. .1/, lieeft een

zesvoiuluj punt in het midden .1/,, \an 12. wani do hol o|i 12 als

middellijn hesclireven, ontmoet o' in zes punten. Hieruit volgt, dat

de heiloelde kromme van den nrhtstfn graad is; we zullen liaar

door n" aanduiden.

Het oneindig verre vlak V hevat de middelpuiilon van vier cir-

kels die bepaald worden door de oneimlig verre punten van i>*. De

overige vier punten, welke r^ met (i" gemeen lieeft, zijn afkomstig

van twee duiiholpunten. die aMus ontstaan. Als .1 aan y'^ raakt,

is het raakpunt de pooi van de oneindig verre rechte van -/ ten

ojjzichte van alle in dal vlak gelegen ,,cirkels"; dus liggen M, en

jy, dan in dat raakpunt vereenigd, maar hehooren tot versciiilleiidc

takken.

Door / gaan drie vlakken, welko it'dor vier coneyclisciie punten

bevatten; in het middelpunt van den overoenkomsligen cirkel 1234

heeft ;i* telkens een dul)hel|Hnit.

Ais men M, en M, achtereenvolgens aan de punten 4 en 3 toevoegt,

dan heeft men een overeenkomst (1,1) tussclien de krommen fi' en 9*

verkregen; deze zijn dus van hetzelfde geslacht. Daar de singuliere

punten van een kromme van ji'slacht een gelijkwaardig zijn met

20 didtbelpunten, vormen het zesvoudige punt J/^ en de reeds

genoemde 5 dnbbelpunten de singuliere pujiten van ;«". Deze kromme

heeft dus den iruKj IG; ile vier raaklijnen welke ze door .!/„ zendt,

zijn afkomstig van de vier raakvlakken van o\ ilio men door / kan

leggen, en waarin telkens J/, met .1/, vereenigd is.

§ 4. De meetkundige plaats van .1/, is (evenals die van .1/,)

een ruimtekromme n' . haar snijpunten met r^ oidstaan uit de

oneindig verre piniten van <>'' en uit de raakvlakken door /aany'^.

Zij heeft blijkbaar rijf punten met / gemeen, is dus rntionaal

en hooft don rmKj tien.

De drie krommen ;«", 11^' en fi/ komen samen in de middelpunten

der cirkels gelegen in de drie cyclische \lakkon door /. Verder
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hccfl elk iliT ki'diiiiiicii II' iio'^ ('('II |iiinl iiH'l !>" gumet'ii. Iiiiiikm'S

iii licl \ lak ./ (lal in I oi' in 2 aan o' raaki, is i)/, (il/,) tevens

een der |niiilcii .1/, , .1/, ; waiil nil .'?
I noI'jI 124 'A'2-i. i\u< .1/, .1/,.

^^ 5. I> / een w illckciiri;^!' rcclilc, dan liL;|!;('n de )Miiilcn .1/ (i|i

een ntiii(lrj.i;iiiiini' ir". Mik vlak / dal o' in een uncindi^;- \er |innl

siiijdl, levert drie in \crscliillcndc ricliiiniieii gelej^oii |iiiiilcii \aii

7'
, 011 ()|) y'^ lieel'l de kr(_)miiie tiri'i' v'u'i-rniKl'Kjc ji/ui/cn.

N'crdcr liezit ze i/ric vii'rroiidliji' piniti'ii in de eyelisclie \lakkeii,

welke doKi' / ^aaii.

|)aai- hel \ lak ./ vier punten .)/ draagt, die 'lij willeUeiifigen

stand \aii .( liiiileii / liegen, liecli ir" met / zi'stii'ti iniidi'ii fiemeen.

Kik der aelit raakvlakken \aii o' levert een raakvlak van ft" : deze

lieet't tliis den r(in<i 40.

Ze is van liet (jcsldcht i'^n, want men kan aan eik |uint / van

o' het pnnl .)// toewijzen. Uil de bekende Ibrmnle^

/• = m [m-\) — 2 (h-\-r>) — :i j^,

,,= \(m-\){m--2)~-(h^D-\-ii\

waarin /• = 4(), y» == 20, I)^'M\ /' ^ J is te stellen, vindt men

^ = O, Il = 140.

De kromme heeft dns "een keerpunten en i40 si-/uj/i/iiiri'</i/h/ir//)unteii.

s^ 6. Als (1(> pnnten 1, 2, 3, 4 van n* een iirlliocfutrisrlu' i/ivtiji

vormen, dan snijdt hiiii vlak ./ alle <I>- volgens ortliognnale hvper-

liolen : alle met ^i evenwijdig loopende vlakken levei-en dan orlho-

(•entri.selie groejien.

De vlakken die een richtkegel van '/'- volgens twee loodrechte

i'ibben snijden, omhnllen een kegel van de tweede klasse. Twee con-

eentrisolie riehtkegels bepalen dns vier vlakken, die de overeenkom-

stige o|)pervlakken '/••'", dns alle *^ van den bnndel volgens ortlio-

gonale hyperbolen snijden. Hieruit volgt : er zijn vier steheh even-

icijdige r/iik/,'i'ii , dii' (,'' /// ortlini-enlnsche i/roepen sn/jdcii.

§ 7. In een vlak t diKir de rechte / beschouwen wij (.Ie (>/7At>c'(,^«^ra

(hoogtepunten) (.*/, der driehoeken liiui ; deze vier punten liggen

met de punten 1, 2, 'A, 4 op een orthogonale hyperbool, w".

Blijkbaar is m" de doorsnede van t met een '/'" door q*
; nu kan

men door / nog een vlak leggen, dat <I>' volgens een orthogonale

hyperbool snijdt (§ (!). Elk |)nnt van / lij;t dns op twee krommen
10', zoodat / didibeliechie is van de meetkundige pkxats der krom-

men a>\ De kromme [O) iler ortliocentra (>i; lii/f bijgevolg op een

opperrlak il* nwt duhhislrechtc I.

61*
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Ter l)epaling van den gniad van [O] merken wij op, dat in een

vlak -/ door een der oneindig verre pnnlen van *>' drie punten (J

in dezelfde richting oneindig ver liggen, y.oodat l\ vi('r dricroiiduje

punten van (O) bevat. Ais J den holcirkel 7-^ aanraakt, wordt iiel

raakpnnt / door 7'^ liarnioniecli gescheiden van elk punt der raak-

lijn, die dan de oneindig verre rechte van .1 is. Alle hoogtelijnen

der driehoeken hmi komen dus in / samen, en / is een viervoudiii

punt van (O). Maar dan is deze kromme van den graad tir'mtig.

Als in een vlak ./ twee der punten k samenvallen, dan geschiedt

dit levens met twee der punten Oi;. Door / gaan dus rrr/// raakvlak-

ken naar a>-", en daar / blijkbaar zeMien punten van deze kiomme

bevat, is m"" van den rang veertig.

Zij is van het geslacht een, want men kan aan elk punt / \an o'

het punt (4 toevoegen.

Uit y>=:l, 7' =r 40, in = 20 en /> = 24 (er zijn twee vier\ oudige

en vier drievoudige punten) \ inden wij (^ 5) ,^^0, // =: 146. De

kromme heeft dus 14(i schijnbare duhhelpnnten.

§ 8. Als / de |)unten 1 en 2 van o' verbindt, dan bestaat de meet-

kundige plaats der ]iunten (> uil drie krommen. Immers, bij wente-

ling van het vlak ./ blijven de |}unleii '>, en O., steeds gescheiden.

Daarentegen behooren (f, en (>^ tot eenzelfde kromme ; het onder-

scheid tusschen de |)unlen 8 en 4 gaat immers verloren zoodra -1

raakvlak Avordl.

Wij kunnen uu den graad der kromme [ü^) als volgt bepalen.

Vooreerst gaan we na, hoe vaak de driehoek 234 een rechten

hoek in 2 verkrijgt. Daartoe beschouwen wij de kubische kromme

?'oo' volgens welke o' uit 2 op het oneindig verre vlak geprojecteerd

wordt. Op eiken straal door ^{qw doorgang J^^ van 21 bepalen wij

de punten H^ die de projecties van 3 en 4 iKirnuinisch \an den

bolcirkel •/' scheiden. Daar o' de i)oolliji'i \au J, in drie punten

snijdt, wordt 1^ drievoudig punt van de kromme (//), en is deze

\an den vijfden graad. \ an liuar suijpiiuU'u mei o"^ liggen drie in

1^ en zes op 7-„ ; de overige zes vormen drie paren doorgangen

van onderling loodrechte rechten 23, 24. Door J2 gaan derhalve

drie vlakken, waarin de hoek 324 recht is; 2 is i)ijgevolg (//vVc'^/f//)/

punt der kromme ((>,).

Als de rechte 34 loodrecht is op 12, dan ligt O, o|) 12. Hij

wenteling van .1 l)eschrijl'l 34 een hypei-lmloide ; met behulp van

een doorsnede loodreciit 0|) 12 ziet men terstond, dat er tiree

koorden 34 zijn, die 12 loodrecht snijden.

< >p / liggen dus vijf punten (>^; derhalve is (OJ een rationa/e
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ki'Diiiiiii' ritii (Icii Zisddi i/riiiii/ cj," /;/'.'/ i'('ii ilini'ciidiii ji/nn. Do

roclile / is de l(iscc;iiitc van (o,", welke door lid drievoiidi^ [luiil

kan ;i,elrokken worden. \'erder is i= 10, h=7, ,i=:(t.

VjV zijn liiijkhaar drii' slandcn \ an ./, waarin de hoek •il2 reclil

wordl; de pnnicn 1 en 2 /ijn dns dn'i'roudiij op de ineetkiuidigc

phiiils der pnnteii (>,,<>,. Iliernil voIl;I, dat deze een kroimae u>* met

tiriu' dricroi/d/i/r /m/ifi'/i /al zijn.

Daar 'M viecniaal raaklijn wordt, heeft w" den /(ini/ 1(!. Blijkiiaar

is zij \an het (ifsldchl i'i'ii (zie § 3). Verder is D = 8 (twee dnbbel-

pnnlen (ip y',^, // = I2,,'i=^(l.

liet op|>er\iak ii' (§ 7), dal de drie kroninien e.»", oj,", (rj,/' bevat,

heel'l (lrie\oudi,ue pnnlen in i en 2. immers alle orthofionaie hyper-

bolen gaan door deze |)nnten. Twee dezer hyperbolen bestaan uit do

rechte l = Vi en een haar loodreelit snijdende koorde 34.

§ 9. lleel'i / sleelits hel punt 1 ni3t (/ gemeen, dan bestaat de

ineetkiindige plaats der pnnlen (> uil een e>°, die de [jnnten O^, en

een w", die de andere drie pnnlen U bevat; dit volgt terstond uil

(ie beschouwing \an de oneindig verre punlen.

Onafhankelijk hiei'xan bepalen wij tli'u graad 14 der laatste

kromme door na te gaan, hoe vaak een der [)unlen O o|) / ligt.

De \'lakken welke twee elkaar in 1 loodrecht snijdende koorilen

bevatten, ouihullrn oen /v'/c/ \an de zesde khsse; immers de koorde

J "2 wordt door drie koorden loodi'echt gesneden en draagt tlrie

vlakken waarin telkens de koorden 13 en 14 een rechten hoek

insluiten (§ H). Dus wordl de ili'iehoek 'ïilc voor zes standen \an A
rechthoekig in 1, waarbij dan telkens een punt O in I ligt.

De koorden van o', welke o|) / rusten, vormen een reyelvhik van

den rijfden iji-dnd met dubbele richtlijn /. Er zijn dns (v"/'/" koorden,

die / loodrecht snijden, waarbij telkens een puni l> op / ligt. Wij

vinden dus een oj" met zesvoudiij puiU 1, waardoor nog een vijf-

vo>ulii/e siiijlijn gaat. Zij is \an het ijeslacht een, omdat men het

punt (>/; aan het [)unt k van y^ kan toevoegen. Uit m = 14, /J:r= 25,

r = 28 (op / i'usten fi raaklijnenl volgt dan nog ,'^ = 0, /« rrr 52.

De kronnne m" heefi / lot \ijfvoudige snijlijn, is dus ralionacil

en van den ntiuj tien [li ^ 10, ,? r= 0).

Hel oppervlak i.1' lieefi thans een lii'ievoudii/ punt in 1.

§ 10. Wij beschouwen nog hel regelvlak gev(U'md door de rechten

van Eii.K.ii, ,1- =. Mi;(_)j., die in de vlakken ./ liggen.

De krommen <("' en (u'-" zijn door een overeenkomst (1,1) ver-

bonden, l'rojecleerl men overeenstemmende |>unten M en O axiaal
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uit CPii i-cclile <t, dan oiilsiaal in den vlakUeiilmniiel '/ een 20.20'.

\i\u (Ie 40 coincidenties liggen er 4 in elk dei' \laUI\en door a naar

de heide punten / van y'^ ; immers elk dier pnnten is viervondig

pnnt van ir" en van (jj'". In elke der overige eoineidenties ligt een

reelile e, die op (i rnst. Uil rci/t'/r/n/,- {i') i.s dus riin dci> i/rt/nd ;{2.

We kunnen dil mig nadi-i- bevestigen door te lellen op de krimnne,

welke de zwaaili'pnnlen Xi der driehoeken //;/// hevat. Zij gaat

driemaal door elk der vier oneindig verre punten van n\ is dus

van den ijnttid Untidf. Daar ook deze kromme in (1,J) is met ;«",

terwijl Zi- nimmer met .1/^: samenvalt, levert de l)oven gevolgde

hesohouwing voor den graad \aii ^ (i|inicn\v ',V1.

^ 11. Door een /jti/uiidrattüi-ln' ritimt'kruinuif der liri'ed<' soort, o\

gaat slechts i'oi quadratiseli oppervlak, V. Zij kan beschouwd wor-

den als partieele doorsneile \an '/
- mei het kubiscli regelvlak ^',

dat gevormd wordt door de bisecanteu A van o', welke op de vaste

bisecantc />„ rusten. Hik punt van A„ draagt twee bisecanteu b, h'

,

waarvan het verbindingsvlak door de enkelvoudige richtlijn y van 2Ï'' gaat.

Op ƒ/ bepalen de paren li,h' een iuvolulie; haar coincidenties lig-

gen in twee dnbbelraakvlakken van ö'.

Omgekeerd is elke doorsnede van twee dul)belraak vlakken i-icht-

lijn (/ van een ^" ; immers de bisecanteu welke in die \ lakken

liggen, worden siecliH door ren bisecante />„ gesneden, en deze is de

dnbiielrechte van JS' ').

Wij gaan het aantal orliiogonale paren />, //' bepalen.

Elke i-ibbe van een riclilkegel A" van .^" wordt door drie ribben

loodrecht gesneden; de vlakken iler orthogonale paren undmllen dus

een kegel der derde klasse. De |)ai-en h, h' bepalen op L^ een in-

volutif, en de veri)indingsvlakken der paren gaan door de ribbe,

welke niet ij evenwijdig loopt. Hieruit volgt, dat ij drie orthogonale

paren h, />' draagt ^).

Diuir de rechten y een congruentie vormen, zijn er w" vlakken

£i, welke orthogonale i»isecanten i, // bevatten ; die vlakken omhullen

') De rechten 'j voniuii een congiuentie (6,8).

-) Wordt S^ door de vergelijking

{a.v -\- hy -\- c: -f-
</).«' = (u.v f l-'i/ -\- e'z -\- d')if-

aangewezen, dan heeft nicii voor een paar recliten b, b' de vergelijkingen

// =: ± hr. , (t.v -f by -|- cz -{- (l = X' {a.r -\- b'ji + ''^ + d)

Voor den loodrecliten stand der rechten (A) en (— , ) vindt men zonder nioeile

de betrekking

(o'A^—f)" (1— /.') + («—a'A')'—;.' (/--///•^)' =r 0.

Er zijii (lus drie orthogonale paren.
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(lus oen ()|i|)oi\lakl^ i- iIlt derdi' klasse. Do \ hikkoJi, dio '/" Nolf^oii--

oi'lliofioualo liypci-lioloii siiijdon, zijn oveiiwijdijï met de raakvlakken

van ('on ivcnei dor Iwcodo klasse, lakcn iliis aan oen oneindig ver

fi'ole^en kegelsnedo 'ii. Ken geuieenseliappelijk raakvlak van 'i2 en

'i2 snijdt o" blijkbaar in een ortliocentrisclic groc|). De vlctkb'it </i>r

in o' Ix'iiclircvi'n Oft/tOi/oNn/i' ricrhoi'kcti oinlndlcii dus ceii ontiinkkclhddr

oii/iiTr/uk riiii i/r ^('sdi' klasse.

§ 12. Wij beselioiiwen weer (\o meetkundige plaats der viertallen

\ an (irlhocontra in i\o vlakken ./ door een reelite /. Als ./ een

(Uieindiii' \ei' puni \an o' iievat, liggen de punten (),, U,, O, in

dezelfde richling oneindig ver, waardoor een oneindig \'Qv drievoudij

punt ontslaat. E\'enals bij o' (§7) bevat y-^ twee r«V/T0»(//V7/q)unten

van {( >]. Maar V^ draagt nog twee punten 0\ deze zijn afkomstig

van i\c licidc op / rustende trisecanten van o*. Als toeli in het vlak

.1 de |iiinloii 1, '1, '.\ in een roclite liggen, dan loopen de lioogtelijnen

van den afgeplallen driehoek J23 evenwijdig. De vier ortlioeentra

liggen dan op de loodlijn 7 uit 4 op de trisecante; r/ i.s (/»r/(/;7.vrt'««te

der kromme {O). De ijradd \an {O) is derhalve 22.

Op / rusten zes raaklijncn van o\ dus evenzoovele raaklijnen \aii

(o" ; daar / deze kromme blijkbaar in 18 punten snijdt, heeft zij

den niiuj 42. Daar zij in geslacht met 0' moet overeenkomen, terwijl

hare singuliere punten met 24 dubbelpuuten gelijkwaardig zijn, vindl^

men met behulp van ik' moer gebruikte formules (i= O, /< ^ 186.

§ 13. ündei'stelt men dat / de punten 1 en 2 van 0^ verbindt,

dan bestaat {()) weer uil drie verschillende krommen. Evenals in

^ 8 \indt men dat door 12 drie vlakken gaan, waarin de koorden

23,24 loodrooht op elkaar staan, zoodat 2 drievoudig punt is op de

kromme {0-^).

Maar nu beschrijft 34 i)ij wonteling van A een kubisoh regelvlak

(met dtibbelrechte /) ; 12 wordt dus door drie koorden loodrooht

gesneden.

Voor (Oj en {(\) vindt men dus rationale krommen \an den

zevenden graad.

Voor (_\ en O^ is do meetkundige plaats weer een cu" met twee

drievoudige punten

.

De drie krommen liggen op een oppervlak il\ dat de meetkundige

plaats is van de oriliogonalo hyperbolen 1234. Immers, in ile drie

vlakken ./, waarin de koorde 34 loodrecht staat op /= 12, ontaardt

de hyiiorbdol in dio twee koorden; / is bijgevolg drievoudige rechte,

waaruit dan \ortler blijkt, dat 1 en 2 viervoudige punten zijn.
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Wij iiiujiuii liieniit busliiitoii, «lal Inj w ilk'konrigLMi slaml van ile

rechte / de oveieeiikoinslijre orllioifonale liv|»erl)oleii een o[)|tervlak

van den vijfden graad /.nllcn voiincii. \va;\io|i / iliievnudige reohte is.

Hi'sclionwen wij ni>,ii' iiel geval, dal / t r i s e e a ii I e is, en de

punten 1, 2. 3 van o' beval. Hel |)iiiii (>, ligi nu steeds in liel

oneindige; de overige' drie pnnlen Iteschrijven elk liini eigen kromme.

Als 4 in 1 kdiiii. Liaal (\ uaar licl oneindige; dil gescjiiedl ook,

als ./ oen oneindig ver |miuI \aii <>' lunat of y-^ aainaakl. Wij lie-

slniten hieruit, dat de puiiloii <>,,'>., en '>, elk een /'///<'//'//( kromme

van den zcrnidi'u (/ni'ii/ doorloopen, welke driiToudiiji- |Miiiteii bezit

in twee der steun])iiuleu \aii de Irisecanie /.

Inderdaad is elk iler |ninlen 1, '1. .'! voor drie standen van ./ Iiüek|)unl

van een re(dilhoekigen driehoek, of juislei-, van twee dergelijke drie-

hoeken ; i'uniers, als 14 loodrecht staal op de Irisecanie, is 1 orlho-

ceiiiiuiii \aii 124 en \aii i.'!4.

Verder zijn er ^i X 6 slanden van ./, waarbij i> in liel hoekpunt

4 terecht komt, zoodal «' daar een |iiiiii gemeen liecfl met de lueel-

kundige plaats der |)uuten i >.

Wij mogen liicniit nog l)esliiiteu, dat de xlakkcn, waarin de

vierlioek 12Ü4 eeii rechten hoek vertoont, een oppervlak \an de

kliissi' 3(5 zullen omliullen. Hierbij is in hel oog Ie houden dal een

vlak door ecu trisecaute \aii <*', waarin de rechte hoek zijn hoek-

pniit op de Irisecanie heeft, tweemaal als raakvlak iii r(d<('niiig iikh'I

gebracht worden.

Op analoge wijs vindt men, dal di' vlakken, waarin J234 twi'c

aangrenzende gelijke zijden bezit, een oppervlak (uuhiillen, waarvan

de Miistse 33 bedraagt.

§ 14. Bescli(juwen wij thans de meetkundijie plaats iKm' middel-

punten ,1//,. van de cirkels beschreven om de driehoeken / «i' « in de

vlakken ./ door de recdite /.

De beide door / gesneden Iriseeanten leveren weer elk een onein-

dig ver punt ; ile vlakken, die ó' iu een oneindig vei' punt snijtleii,

bepalen ieder drie pniiien van l\^ . en de raakvlakken door / aan

V^x bevallen elk een oneindig \er viervoudig |iuiil. \\\] vinden dus

een kroiunic ir', die /in 1^ pnnieu snijdt, zoodal /.ij den /•?//'/ 42

heefl.

Is / !jisec(iiitf 12, dan doorloiipeii .1/, en .1/, k'vw rliiLkt' krtnnnu' n^

mei. zesvoudiij /innf in hel midden .1/,, van 12: immers de bol op 12

al- mi<ldellijii bepaall op o' de lioekpuuleu van zes rechthoekige

driehoeken, waarvan 12 de schuine zijde is. Daar men weer .]f, en

J/, aan de punten 4 eii 3 kan toevoegen, heeft n\ evenals o\ het



5t41

ijislui'hl nul. Ilaui- singuliere |iuiiU'ii /ijii dus gelijkwaanli^ lucl 21

(liil»bol|(iiiiteii. Helialve de dnl)liel|>iiiiten op y'„^ en het zesvoudig

|iiiiil .)/, moei /.ij (Icilialve iioji r/-7' dublielpiinleii liezilfen. Deze kun-

nen slerlits arkunistig- zijn van edncjelisclic groepen 1, 2, .'), 4. Wij

besluiten liieiiiil : ih' r/ii/,/,yii, iri'/ir rlcr concii<iifckt: punten vitii o*

hifiittoi, iiiiihiilliii i'i'ii i'jijii'rrliik run dr rirrdr khissr. ')

De krouiine ir-, welke bij een w i I I e k e ii r i g e i-echle / lie-

liooil, lieet'l (lus rii r \ i e r \ o u d i u, e p u n I e n in de middel-

punten der ciikels, welke ieder eeu vierlal |iuiiten van (i' itevalten.

Daar zij in /'^ iio^- tirrr v i e i- \ imi d i g e p ii u I e ii bezit, is

/)=z36. .Mei behulp vaii /' = 42, /< = O vindt lueii HU ,-J = O, /( = 1 74.

Als / t r i s e e a 11 t e 123 wordt, dan beselirijven 4/,, 4/,, 4/, ieder

een \lakke knuuiue \aii den uraad zrrrn met een zi'sruin/ii/ |Mint.

Wiskunde. — De lieer J.\n dk \ riksj biedt een mededeeiing aan:

,.Ufrr str<iJi'nroinph'.n'n irdke uit Jinmire ciVKjnii'ntii's kunnen

opijehouicd irorden.'

'

§ 1. Wij /.ulleii onderstellen, dat de stralen >i van een regelsehaar,

van deu graad ///, één aan één zijn toegevoegd aan de stralen ö van

een regelsehaar van den graad ii, en bescliouwen nu den stralen-

eoniplex, die alle lineaire congruenties beval, welke I wee toegevoegde

stralen tot rielillijnen hebben. De beide regelseharen zijn van het-

zelfde geslacht, />, en daar elke ribbe van een coin[)le.\kegel kan toe-

gevoegd worden aan elke der richtlijnen n, fi, waarop hij rust, heeft

ook de coin|)lexkegel het geslacht p "). De stralen \ an een waaier

worden iloor de regelscharen («), {/>) in een verwantschap (//(, 7i)

gerangschikt ; de compleet: is dus in het algemeen van den graad {ni-\-n).

De dubbelribben van een complexkegel zijn stralen, die op twee

paren </, h ni>leii ; zij behooren Int een in den coniplex begrepen

coiu/ruentir, waai-\an de urdr en /A/.v.vt' beide gelijk zijn aan het aantal

dubbelribben \an den kegel.

Elk snij[)nnl \an twee huiuiilöge stralen <i, // is natuurlijk een

') Dit is in oveieenslemming mei du uitküiasleu, wulke AI. Stuwaickt iu ziju

dissertaliuH inaugurale iieel't verkregen. (Étude de quelques surfaces algébriques

engendiées |)Ui' des coui'bes du second ?t du troisième ordie, Gand, 191:^ : zie

Chap. I, Sur les plans cuupant un système de lignes en six puinis d'une conique).

-) Voor m ^= n — i (twee waaiers) heeft men den telraedraten complcc. In

een opstel ,<ker een (jroi'p iHüt straleHcompli'.ren mei rationule complexkegds"

.

(,lv. .\. V. \V. Verslagen Afd. Nat. deel XIII, bl. öOö) heb ik reeds iiel geval i)e-

scliouwd, dat een waaier in (1, 1) verkeert met ile raaklijnen van een ralionalc

vlakke kromme.
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houfdi>unl, limi verbiiidiiifTsvlak eon hoofdchik van den complex. Is

een der refjelscharen in een vlak gelegen, dan is dit eveneens een

hoofJvlak : analoog, als een van hen op ei-n keirelvlak ligt, is de

top een Iioo/il/junt ').

Elk punt /'' van oen lioofdvlak is giiujnlier ; immers de waaier

met fentriini /'. die in dat vlak ligt, vormt een bestanddeel van den

complexkegel \an /'. Dezellde ontaarding heeft plaats voor een jinnt

op een der gegeven regelscliaren : deze zijn dus meetkundige plaatsen

van singuliere punten. Analoog zijn alle vlakken door stralen a of

l) en alle vlakken door een hoofdpunt singulier.

Ook uit één regelsehaar kunnen straleneomplexen worden afgeleid,

die uit lineaire congruenties bestaan. .Men kan h.\. de rechten der

regelsehaar rangscliikken in de groepen vau een involutie /^ en dan

elk paar rechten vaneen groep als richtlijnen van een (1,1) beschouwen').

In het volgende zal de hi(iuadratisclie complex behandeld worden

die op de boven besvhrc\ en \\'\}smtfiree projectieve fiiiadrnti.^c/ie regel-

scliaren kan afgeleid worden. Ihxarna zullen de bijzondei-e gevallen

worden nagegaan, waarin de regelsehaar i^lak of conisch wordt.

§ 2. Wij zuilen gel)ruik maken van de door Ki.kin ingevoerde

algemeeue stralencoordinatcu ,(•/,, welke lineaire functies zijn van de

coördinaten p van Flückkk, en aan de identiteit (.r') =: JS" ,rt= =: O
e,

voldoen, terwijl 2:.Ci. y^,
— O of [xi/) =z O twee elkaar snijdende lijnen

6

aanwijst.

Ken quadratische regelsehaar wordt dan aangewezen door de zes

betrekkingen

"h = ph ^•' + -'yt ^- + n,

waarbij voldaan is aan de voorwaarden

(/,=) ^ O, (r^) = O, (p^) = 0. (.jr) = O, 2 (</) + (pr) = 0.

Analoog stellen wij voor de tweede regelsehaar

bl,=j.'i/A' + 2<//.;. + ri-.

') in mijn opstel „Sur quelques complexes rectilignes du iroisième degré"

(Archive.s Tcyler, sêr. 2, t. IX, p. 5ö3— 572) heb ik o. a. hel geval bescliouw(],

dal een der regelscliaren een waaier is, rle andere uit de raaklijnen van een

kegelsnede bestaat.

-) In mijn upslei „Over slrahncompkxen, ivelki' me/ ee)i rationule ruimte-

kromme mnienlamgen" is dit luegepasl op een onlwikkelbaar legelvlak (deze

verslagen, deel XI, bl. 762—767); in mijn opstel ,Over een groep van stralen-

romplcren, waurvan het singuliere oppervlak uil een regelvlak fu een aantal

platte vlakken hesluut (versl,. deel XIV, bl. 666—668) op een ratiouaai regelvlak.
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\'oiii' lic Nlral(Mi .r (Ier coiiirfiioiitio mot richllijncri <i, l>, licr-t't

itirii (liui

(/-,.);.' + 2 (v,.)A + ('') ^iJ-

(//,r) X' + 2 (y',r) ). -f- (/..) = O,

waarvoor wij ter bekorliiig /.iillcii schrijven

/';.' 4- -iq). -]- n = o . l"/r + 2Q'X 4- 7^' = o.

Dooi' eliminatio vaii ;. ontslaat liieriüt de vergelijking- \an den

beiloi'ldcn hiiininliuitischrn i-om/i/i'.r.

Men vindi

(/'/,;' - l"/ir = 4 iPQ' — Fq) iQR' — Q'/i).

of, wat o|) lietzeltVle neerkomt,

(l'/i' — 2QQ' 4- P'RV = 4 (FR - Q') {FW - Q").

Ilicrnit vuigt, dal lie comijlox 0|) twee wijzen kan vooiigeliracht

worden door tici'i' /irdji'ctu'rc hiindcls run qaadratisdie cinnpltwun.

Dit lilijkt nit de vergolijkingen

PR' — FR = 2 fi (FLi' — F'Q),

(X {FR' - PR) = 2 (QR' - Q'R)

en

FF - 2QQ + l"R = 2 (i {FR - Q'),

H {PR' — 2QQ' + FR) — 2 {FF - Q").

Uit de voorwaarde lal') = O, welke te kennen geeft, dat de over-

eenkomstige stralen </, /> elkaar snijtleii, vindt men een biquadra-

tisclie vergelijking in /. Kr /.ijn bijgevolg r/er lioofd[)unteii, en vier

hoo/'i/rldlikcn.

§ 3. üiider/.oekon wij thans het stelsel der stralen ,c, die elk op

tuw paren homologe rechten (/) rnsteii. Voor znik een straal zullen

de beide \ergelijkingen

F).-'
^

-IQ ). ^ U = O . P';i» + 2Q';i + il!' = O

dezelfde wortels moeten hebben; dns is te voldoen aan

I

F Q F
I F Q' R'

U.

Hierdoor is evenwel een fdiKjrnrntie (3,3) aangewezen. Immers

de qnadratische complexen P(y=P'Q en Pli'^Ftl hebben de

congruentie P=iC\,P'=z() gemeen, die niet begrepen is in den

complex (IPi! = ()R.

Deze uitkomst is, naar behooren, in osereeiistemnung met het feit,

dat de complexkegels (complexkrommen) rationaal moeten wezen,

dus i/rir (lahhelrUiliiii {ilrir ihibbelraalilijnen) zullen bezitten.

])e beide kenmerkende getallen der coimruentic kunnen ook aldus
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gevonden worden. Ken vlaU duur liei |)Mm1 .I„ dor rcrlito ii„ en de

toegevoegde reclite i„ snijdt de beide regelscliaren aciitereenvolgens

in een kegelsnede «/ en een rechte .i„. Op deze doorsneden bepalen

de overige paren toegevoegde recliten a, b twee projeclievi' pnnten-

reeksen {A), {B). Daiir deze de stralen van ven waaier van liet vlak

(AJjj in een overeenkomst (J, 2) rangsc-liikken, omhullen de rechten

AB een nitlonale kroinnu' dei' (/<ir</i' llnss,', welke ,^„ tot diib/x'/-

raaUijn heeft. De drie rechten AB welke men doorJ„ kan trekken,

nisten elk op twee jiaren a, h. behooren dus lot de bedoelde congruentie.

De zooeven genoemde kromme der derde klasse vormt met den

waaier die .•!„ tot centrum heeft, de comph'.r/crommi' in het vlak

(-!„/'„). Analoog ontaardt de cuwji/i'.rlyi/i'l van A„ in dezen waaier

en een lationaal knbisch kegoi\lak.

Alle punten en alle laakviakken dor quadratische regelvlakken {</),

(/») zijn .<i))(/uli('r. Verder zijn siiKjulicr do punten der lioofdvlakken

en de vlakken door de hoofdpunten.

§ 4. Wordt aan de in § '1 genoemde voorwaarden de betrekking

(ƒ//•') = O toegevoegd, dan volgt uit 2 (y'") + (///) = Ü, dat ook

qk de coördinaten van een rechte zijn, die, wegens {p'q') ^= ü,

{q'r') = O, de rechten />' en /•' snijdt, maar niet tot de rogelschaar

behoort. Deze ligt nu ueheel in het vlak t (ioor // en /', of op een

quadratisch kegelvlak met den to|) 1' in het snijpunt van /j' en r'.

In hol eerste geval behoort elke rechte van t tot den complex,

en wel tweemaal, omdat ze twee stralen der regelsciiaar (f?) ontmoet.

Aiulei-s gezegd, het vlak t is een dubbel hoojdvbik.

In het tweede geval leert analoge redenering, dat T een dubbel

hoofdjniiit is.

§ 5. In ^\e l»eide zooeven besproken gevallen heeft de complex

niet meer de eigenschap, in zich zelf duaal te zijn. Deze eigenschap

komt daarentegen toe aan den complex, die ontst^uxt, als de eerste

regclsch;\ar l)estaat uit de nuvklijnen a van een keyelsnede tr (in het

vlak <t) terwijl de tweede door de ribben b van een <iuadratindien

kegel ^' gevonml wurdi. die /> lui lup hvofi.

De pnntenreeks (/i„j op de kegelsnede ti^", welke ^V met « gemeen

heeft, is projectief met het stelsel {a). De |)nnten />„ komen dns in

een verwaulsoiiap (2, 2) overeen met de punten .l„, waarin de

rechten '/ de kegelsnede ,?„" ontmoeten. Do complex heeft dus luer

hoofdpunten, die ieder een hoofdvbd,- dragen.

V'^erder is (( een didibet hoofdrbik, H een dubbel hdufdpiinl.

De '-omplexkegel van het punt I' heeft den straal l' B tot dub-

belribbe ; immers deze snijdt twee rechten a en tevens de overeen-
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Ui)iiislif;c roclilrii //. De cnimiiiciiiic (3,3) van 'icl algciiicoiie f^oval

iiKtcf hier (lii^ oiiljKinlcii iii n-w l,(») een ^0,1) en een (2,2).

( hii (lil iiadri- h' lic\(>s(iii,('n, licsclioiiwiMi wij di' \ ('rwaiil^cliap

lii>sclicii (Ie |Miiil('ii .l='/,(/.j en (Ie overeenkonislinc vlakken li ^
A, /i^. .\l> .1 een icclilc hescln-ijft, worden '«, en (/, invointoriscli

gepaard ; daar dil dai k met //, en //, gcscliiedl, zal ,i om een

vaste reclilc wenldcn. De vcrwanlscliap {A, li) in dns acu cnrriliitif.

Bijgevolg' iieval licl vlak e. een kegelsnedo «„-, waarvan elk |)inil

.'l„ iiicidenl is mei den doorgang l>„ van liet homologe \ lak ,?„. Elk

[innt .!„ is de lo|> \an een waaier die lot den eomplex behoort en

in het vlak ,?„ ligt. Deze waaiers \(n'men een ciiihjnh'iitu' (2,2).

Imnieis hun vlakken oadiiülen een (piadratiseh kegelvlak met tO|)

/.', waarvan twee raakvlakken ,?„ door hel willekenrig aangenomen

pnnt I' gaan ; de reehten door P naar de homologe pnnten /!„ he-

hooren tot de bedoelde eongrnentie, welke blijkbaar in zirli zelf

(liinal is.

^ 6. Wij znllen thans onderstellen, dat de raaklijnen it van een

in het vlak a gelegen kegehnede d' projectief overeenkomen met de

raaklijnen // der in ,i gelegen kegehnede '^'\ De lineaire congrnenties

welke twee toegevoegde reehten n, b tot richtlijnen hebben, vormen

weer een stralenconiplex, van den vierden graad die blijkbaar niet

in zich zelf tinaal is.

Door de projectiviteit [n, b) w'orden de pnnten der snijlijn c van

« en {i in een verwantschap (2,2) gerangschikt. De ivV/- coïncidenties

zijn hoofdpunten van den comple.x, en de rechten a, b, die in znlk

een hoofdpnnt samenkomen, bepalen een lioofdvink. Hiermee hebben

wij dns viel' stialenschoven en \ ier stralenvelden aangewezen, die tot

den complex behooren.

Uok <( en {i bevatten stralenvelden van den complex; immers een

rechte .< van k. vv(n-dt, op e, door twee rechten b gesneden, maar

tevens door tle ovei'eenkomstige rechten a ;
dns liehoort .v tweemaal

tot den coniiilex.

Wij geven hiervan rekenscliap door te zeggen, dal a c\\ (i dubbele

hoofdvlakken zijn.

De complexkegel van een willekenrig ])nnt /' wordt door e in

vier pnnten gesneden, en wel in de vier hool'dpnnlen ; dus heeft men
een bii/midrittischcn cDinjde.r.

Daar de ribben van den coni/dexkegel projectief overeenkomen met

de raaklijnen van n'-, is de kegel mtionnnl, ln'zit derhalve drie ditb-

belrthbi'n. Analoog zal de roniple.vkroinme van eenig vlak ilrie dnbbel-

rmiklijneii moeten hebben.
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\N 7. Oni ilir nailoi- !c onderzoeken, heselionwen wij de verwant-

seliap liissclieii een |)iinl A van «, als snijimui \an twee laaklijnen

a,,n„, on het snijpnni />' der overeenkonistij;e laaklijnen /',, /'j.

Als .1 een reelite /.j doorloopt, zal zijn poollijn mei betrekking

tot it' om een vast |miui wentelen, waai'ltij liet paai' ",,(1. tot een

involiitie lilijft l)eliooreii. Maar nu worden ook /«, en A, iii\oliito-

riscli gepaard, zoodal />' een ivelite //j zal lieselirijven. De /iiniti'»-

veldi'H {A) en [B] zijn deriialve proji'rtie/ vcnüintf icoliineair, liomo-

grapliiscli).

Wordt liet veld (J) uit eenig punt /' op ,^ gepiojeeteeril, dan

verkrijgt men in ,i twee projeetieve coliocale velden, welke drie

coïiieidenties i)ezitteii. De congruentie der reeliten AB heeft dus

den srlioflfyntiiil orde) drie. Haar ri'/di/rand (klasse) bedraagt even-

wel ('('//; laai men toch .1 de doorsnede van <i met eenig vlak 77

il()0rloo|)eii. dan zal />' sleehls eenmaal iii // komen, zoodat in 77

slechts L'i'u rechte AB ligt.

De hier gevonden eongrnentic (3,1 wordt — zooals bekend is —
gevormd door de nssc» (lii|)lanaren) van een kuhischc iiiimtekronime

y' : d. w. z. elke rechte ,1/.' is de doorsnede van twee o.'^culatie-

V lak ken van y'.

Elke rechte Ali is klaarblijkelijk dubbelrihbe \aii den complex-

kegel \an elk op haar gelegen piiiii /'. De comple.xstralen door

,1 vormen evenwel ilen dubbel uelegden waaier A {(t) en de waaiers,

die bepaald worden door de rechten h^.li^-. voor B geldt de analoge

eigenschap.

§ 8. De drie dubhelrilihcii van den door l' bejjaalden complex-

Lyel zijn blijkbaar de doorsneden der drü' oscttlnturldllr», welke

y' door P zendt.

Analoog heeft de comiflcrkroiiimc in het \ lak 77 lol duhhelrnakUjn

de fis van v'\ welke in dat vlak ligt. De andere twee dubbelraak-

lijnen liggen langs de doorsneden \an 77 met u en jl Immers, de

reehten b',b" die elkaar in hel punt ill snijden, bepalen ieder een

in 77 gelegen ciuuplexsiraal. die beide langs de rechte all \allen.

Een osculntievltik fi van •/' bevat x ' assen ; deze omhullen een

kegelsnede tu'. Alle vlakken Li, zijn siiti/u/ier voor de congruentie

{AB). Hieruit volgt dat de complexkromme in ii de dubbelgelegde

kegelsnede w' zal zijn.

Daar de congruentie (3,1) geen singuliere punicn heeft (geen punt

(Iraatft meer dan drie vlakken ii) zal een ontaarding van den com-

ple.xkegel slechts plaats vinden voor de hoofdiiunten en de punten

der hoofdvlakken. Voor « en ji is dit laatste i-eeds opgemerkt; voor
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een piiiil \aii ccii iMikclvoiiili:^ liDdldv l;ik lic>l;uil ili' ((iin|ilc.\l<i';;c| uit

ceii \v;i;U('r en ccii ralidiiiilcn l<iiliisclii'ii kejicl.

Do complcxkegel \aii een |iiiiil \aii ln't niii/,lijiirnn')/e/vlii/,' der

kromme 7" is in liel luv.it \aii een rilibe iaiij;s welke Iwec Itladeii

elkaar aanraken '^vertoon! op doorsnode een raakknüop). Voor een

[Mint o|) •/'' heeft de keu,el een rilihe, waarlaiifis (wee bladen elkaar

osonleei'cn (op doorsnede een oM'ulatieknoop).

I'^eii lïccvrilihe xcrhindt een punt .1,, \an <r mot lu't loogovoegde

pnnt /j„ \an j9'. Do i'oehten A^ll^ vormen een h'ufiadraüfich reyel-

vlal-, waarvan <t en ,? elk twee reeliteii bevatten. Een op dit regel-

vlak gelegen punt hoeft een comploxkegel met een kcerrilibt'.

Het bedoelde regolvlak is blijkbaar rafionaal, heeft dns een litbl-

sclie (lid)/jclkro))i)iie. Neemt men /' op deze kromme, dan heeft de

complex kegel fivce keerrihben.

Worden de beide kegelsneden n'\(i''- (als dragers \an Iwee vlakke

regelscharon) vervangen door twee ipiadratisehe kegels, dan komt

de voortgebrachte complex blijkbaar dnaal overeen met den lioven

behandelden. •

Wanneer a" on {f de rechte c = « ,^ aanraken, terwijl r in de

prqjectiviteit aan /.itdi zelf is toegevoegd, dan ontaardt de complex

in den specialen linoairen complex (siralenbos) met as c en een

kuhischen complc.r. Dit geldt natnnriijk ook voor den algemeenen

bi((nadratischcn complex (§ 2) wanneer de regelscliaren een met zich

zelf overeenkomenden straal gemeen hebben.

Natuurkunde. — De Heer van der Waals biedt eene mededeelins

aan: .,/Ji' iret c/er orinri-nstennnende toestandi')i voor rer.tchil-

Ii'iidi' stojf'i'ii."

Ik zal in de volgende bladzijden een overzicht geven van het

resnltaat der onderzoekingen, welke ik in den laatsten tijd gedaan

heb omtrent de eigenschappen der toestandsvergelijkingen voor ver-

schillende stoffen. En ik zal daarin de eenvoudige conclusie mede-
deelen, waartoe ik gekomen ben voor alle stoffen, waarbij geen

scheikundige verbinding plaatsgrijpt, en de molekiden zich afzonderlijk

blijven bewegen: hetzij werkelijk geïsoleerd, of misschien ook tot

groepen vereenigd, als deze groepvorming (schijnassociatie) zich op

dezelfde wijze gedraagt.

Toen ik de wet der overeenstemmende toestanden opmerkte, kon

ik de uitkomst o]) twee wijzen mededeelen — en in het begin heb

ik ook geaarzeld alvorens keuze te doen tusschen deze twee wijzen



\aii nitdiMiUUiii^^: 1". al> xoor ili' \(M>cliillcnilc slollVii .t eii »> jrelijk

r

zijn, is ()(.ik r = — fiolijU. 2". als \ tiur <lc \ iTscliiilciitli' stulloii n
'\

en >it gelijk zijn, is liet voliiim- voor allen evenveel malen iiet

volume <ier moleknien. Voor zoover ik toen zaf;r, waren «leze (wee

uitdrukkingen beide waar, en was liet eigenlijk onversehillig ot' ik

den eeiu'ii ot" den amlereii mmiu koos. .Maar de eersie vonu was

meer voor liet experiment geseliikt, en lie tweede vorm zon alleen

van llieoreti?clie waarde zijn — en ik koos dus den eersten vorm.

Ten einde niet onmiddellijk in groote moeilijk lieiil li' komen, zullen

wij Sehijnassociatie nog Imiten rekening laten, en onze uitspraak zal

dus, ten miilste \'oorloopig, nog sleelits geldig zijn \(ioi' hoogere

tem|)eraturen en niet groote dielitlieid.

Schrijven wij y> = ."ty>/;, n'r=R'J\}ii e r = rfi^ en stellen wij

Ji'J'k— ^ A', dan leiden wij at:

V V-pi:VI,- J \ X'uJ

en daar wij (Verslag 'J910 pag. 89) vonden —^^7^=*—- of

a ^/ — 1, kunnen wij ook .selirijveii

:

PkVk

3 / b
^ + 3 --- V - -

" V "'t

Nu helilien wij in de laatste onderzoekingen gel0(uul dal

Ü4
"'= 27

''-'>

is, óf geheel exact öf met zeer hoogen graad van lienadering. Dit

suli>litueeren(le, vinden wij:

3(•'-^)(-^;)=4l/^^
ot

ƒ-!
/ 8 \ / 3v /. 3 N „

Stellen wij .t, v, m = l, dan vinden wij:
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Met /=:4 eii hijljoliuureiide r ^ 'A vinden wij — = I on met

/= 7 \ inden wij :

('k
'ó 3 8

Daar - yleeiils weinig kleiner dun 1 is gevonden, Zcal ook

sieeiits weinig van 1 verschillen; ni( /w <^ 8 volgt in liet geval, dat

wij .s' = — (/ — 1) als vt)lk()nien juist aannemen, met ;.><[ 8

<-
s

of

<

<
3

.

3

Bijgevolg
l^-

y-i

3

>1

3
Maar te verwachten is dat het bedrag van slechts

weinig grooter dan J zal zijn. Bij y = 4 vinden wij met r^ 3 juist

gelijk 1 en met ƒ=7 een waarde van /•, weinig kleiner dan welke

uit r[ 2 = 3 zou volgen; en wel rz= 2,1213. Wij bepaalden dan

ook deze waarde op circa 2,09. Maar tegelijk besluiten wij dan ook,

dat als ƒ tot 10 zou zijn gestegen, de waarde van / zou dalen tot

3
beneden = 1,73.

1/3

In elk geval zal in de vergelijking:

(••' + 3-^)(3"^-''^) 8m

3

62

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 191:2/13.
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de factor '/ wel iets grooter dan 1 zijn, doch slechts weinig van 1

verscliilleii.

Beperken wij ons tot dat gedeelte van het geheele gebied, \\aar

wij geen schijnassociatie van noemenswaard bedrag hebben te ver-

wachten, tot welk gedeelte ook liet kritiscli pnnt behoort, dan zal

de laatste vergelijking niet noemenswaard veranderen, als wij daarin

voor <p — de eeidieid in de plaats stellen. En dan volgt daarnit een
bh

\oor alle normale stollen, dus niet werkelijk associeerende stoffen,

V
geldende regel, n.1. bij gege\en -t en m is —- even groot.

[/' 3

Voor stoffen met dezelfde waarde van /— 1, is dus ook r gelijk,

en met verschillende waarde van ƒ— 1 is

[/'^ [/'
f'-l

of volgens de uitkomsten, in Verslag Nov. 1912 verkregen

V f>i{,„ y \bu,n

Echter niet streng geldig voor het geheele gebied. Hij gelijke

gereduceerde drukking en temperatuur behoort een volume dat in

gereduceerde maat voor de verschillende stoffen verschillend is, als

-^ verschilt. Maar schrijft men voor r de waarde —- en voor v' de
bum bg

r
bixm

V'

waarde — , dan verkrijgen wij

\bUmJ

En daar wij tot de appro.vimatieve gelijkheid besloten hebben

van 3, r —^ ,
»•' (

—^ 1 enz., vinden wij als benaderde regel; Bij

blim \blim J
gelijke gereduceerde temperatuur en drukking, zijn bij alle stoffen

gelijke volumes evenveel malen het molekulairvolume nl. />,,. En

als wij de \vet der overeenstemmende toestanden du.s op de tweede

wijze hadden uitgedrukt, zou zij voor alle normale stoffen onver-
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aiidcrd f;;oliaii(lliaar(i liebbon kiinrieii blijven, leii minste over een

groot gedecile van het geheeie geiiicd.

V v'
Pc helcckcnis van de vergebjking: = —

- is

natuurlijk de/.e, dat liijv. liet gereduceerd volume, dat in het systeem,

waarin /=4 is, gebjk r, genoemd wordt, daarvoor r, j
/^—^

, , , • , . f—\ h,.

gesteld moet worden m liot svsteem, waarin " ^^—- is. Zoo is

liet iiritisohe \olume, alsy'^4 is, gelijk aan 3/^,,, en het gered uceerd

volume is dan gelijk aan 1. Maar in het systeem, waarin /"= 7 is,

zon dat volume de waarde van |, 2 hebben in kritische maat. Dat
het gereduceerd volume Vl maal grooter wordt gevonden, komt
daaruit voort, dat, door een V'l maal kleineren factor wordt gedeeld.

De verschillende -t, m, r opjiervlakken voor stofTen, voor welke

—^ mocht verschillen, bedekken elkander dus niet — maar kunnen
Olim

^

ten minste over een gi'oot gedeelte bijna geheel, tot bedekking ge-

bracht worden, als men de r ordinaat door
j
X — deelt.

V blim

Dan z,ijn echter de grenslijnen, de meetkundige plaatsen van de

coëxisteerende damp- en vloeistofphasen, niet tot bedekking gebracht.

Zelfs niet bij benadering, want deze meetkundige plaats, die bepaald

wordt door

p{v^~v,)—
j pdv ,

eisclit ook de kennis van de eigenschappen bij kleinere volumes, en

zal dus ook eischen de kennis van al- of nietaanwezigheid van

schijnassociatie, maar vooral de kennis van den gang van —
. Maar

bg

daarover later.

De oorzaak van de omstandigheid, dat de hierboven genoemde
eigenschappen slechts bij benadering gelden, is duidelijk in te zien,

als men in den voor de toestandsvergelijking gevonden vorm :

,
„ blim ] / 'ÓV h 3

-T + 3-r/ /—TT—r
T-ir^ = ^"'

l/A '^r\/.
V blim y blim

62*
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b bg

er op let dat de «grootheid — , zoodra — ]> 1 is, niet standvastig is.

Geldt het zeer groote volumes, dan kan men » i wel 1 \oor stellen,

en zelfs in het kritisch volume, nl. r b.,, is het vt-rscliil niet 1 nog

maar gering, en vindt men uit

bj:

I
1

3 V bt„„ \

V bii,„ y

voor —^ ^ 2, de waarde van — gelijk aan 0.97 of 0,96.

''/i»i bg

Hieruit besluiten wij, dat voor de dampvolumes der grenslijn onze

hierboven gegeven regels met grooten graad van iienadering gelden.

Maar voor de vloeistofvoluraes is kleiner dan berekend zou

blin

b
I l.nH ..^

]/>
worden, als men — ^ 1 had gehouden, en de vloeistofdichtheid

grooter. Zelfs is het limietvloeistofvoluBie niet />,, maar i/„„ , en dus

—^ raiuil kleiner en de limietvloeistofdiciilheid —^ maal grooter. Dat

moet een verandering in de waarde \an den factor 7 ten gevolge

hebben. En de waarde daarvan kunnen wij berekenen.

Stellen wij :

r = 1 4- 7 1 — '«)

en voor b standvastig

Q'gas + Q'vI

2Qkr

Bij zeer lage temperaturen verdwijnen d-i gasdichtheden. Bij af-

trekking van de twee vergelijkingen vinden wij :

1 + è(l-'").

•2Ql.r 2Qk,
(7-i)(l-''0-

Bij m = O, moeten wij de limietvloeistofdiohtheid invoegen, en

bekomen wij :

*,r-i^-3 = (2y_l)
"Urn

of
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'-7^=2(7+1)')

1 / ''!

Daar /• / - io(s kleiner dan 3 is, is

3 /^
2 iX /'/Urn

De verandorlijUlicid van A is dns oorzaak, dat de wet der over-

eciisteninionde lot'slandcn niet volkomen geldl bij alle voinnies.

(ieli(»orzaanide die veranderlijkheid aan éénzelfde wet en was dns

ook -^ voor alle stollen even groot, dan zon zij volkomen gelden.
blim

r
Immers dan zon bij gegeven --r en ut de waarde van — en

\Xlblim
dns ook van r evengroot zijn. Is de wet van veranderlijkheid van

(> en dus / —^ verscliillend, dan is wel niet v bij gegeven .t en

m gelijk, maar dan geldt de wet van eorrespondentie, zooals wij

die hier hebben uitgesproken, tenminste bij volumes ^ ï't met grooten

graad van benadering. Dan is bij gegeven rr en m de waarde van

V
^

V V V
nagenoeg gelijk, oi' is

y blim V blim
'' V bii,„

Maar naarmate het volume kleiner wordt, begint de wet te falen.

Voor V ^ i't geldt zij nagenoeg, daar beneden komt er al meer en

b,i

meer afwijking. Nu schijnt echter de waarde van ^^ voor de ver-
blin

schillende stoften niet veel te verschillen. Bij geen enkele slof, zelfs

niet bij éénatomige is zij gelijk 1. Stotfen, waarbij b standvastig is,

zijn dns slechts ficties. Toen ik dan ook in mijn Continniteit de

kritische omstandigheden berekende met eonstanllionden van b,

geschiedde dat nier in de gedachte dat b onveranderlijk zou zijn,

maar in de verwachting, dat in het kritisch volume de grootheid b

zoo weinig xeranderd zou zijn, dat de invloed daai'van onmerkbaar

zou zijn. En inderdaad is, zooals wij nu gevonden hebben bij

:t en m ^ 1 de grootheid

bk^ 3 8

^~\/h^ 1+ 3^'
V blim bli,

1) Verslag IS Dec. 1912, p. 802.
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niet veel kleiner dan 1. Zelfs bij zoo bnitensporig groote waarde

van —^ als, wanneer wij ze op 3 zouden stellen, liet geval zon zijn

— en stollVn, waarbij die waarde zon voorkomen, zullen ook wel

tot de ticlies gerekend mogen worden — zouden wij
^ nog > 0.93

vinden. De reden, dat zelfs bij groote dichtheden, de wet van cor-

respondentie, zoo l>ij lienadering vervuld is, zal dan ook daaraan

moeten worden toegeschreven, dat ;— bij de verschillende stoffen
Olim

niet veel verschilt. Daarenboven is het gebied, waarin de afwijkingen

van groote beteekenis zouden worden voor het expeiiment niet

toegankelijk. Zoo bijv. bij de vlocistofvolumes die met dampvolumes

1

zouden kunnen coëxisteeren bij waarden van »'.<; — . ot hij volumes

onder excessief hoogen di-uk.

En nu nog een paar opmerkingen.

V
Dat het samenvallen van de oppervlakken -—=: f{3t,m) bij

K bii„i

groote waarden van r, geheel wegvalt liij r zeer klein en dicht bij

viim, zal wel duidelijk zijn, als men er op let, dat ais / -^^1,
V Olim

1

het oppervlak geen pnnicn iieeft liencden r = —
- ; immers dan is

1-1,;^:= 1)^ en rt = 36,, . Bij
\
y ~^ gelijk een waarde grooier dan J

,

is vu,n = hii,n en Vk = rh,, of

1 hlini Vlim bf, J^
Intm^

r b,i f y b^i
j / b^ '6 b,,

b„

Is bijv. — = 2, dan zijn er voor het v oppervlak punten bijgeko-
f'lim

V 1

men, en het ojtpcrvlak begint bij — = -r. Dat in zulke om-

V blim

siaudiglicdon er liij verschil in de waarde van —'- geen sprake kan
^>tim

zijn van samenvallen, zal wei in hel oog springen. Alleen bij gelijk-
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lieid van —^ is er volkomen samenvallen. Bij verschil in die waarde,
bUm

vallen wol bij groote waarde van r de oppervlakken nagenoeg samen,

maar hij zeer kleine waarde van r zullon, naar male —^ grooter is,

blim

V
de ordinaten inkrimpen, on dioliter (ot nul naderen echter

I

/i
in een gebied, nauwelijks voor hot experiment toegankelijk.

Een tweede opmerking.

V
Uit (Ie omstandigheid dat de oppervlakken, vooral bij

1/^
groote waarde van r, geacht kunnen worden samen te vallen, moet

men echter niet besluiten, dat de grenslijnen .samenvallen. Reeds de

V
top verschilt. De top ligt bij .t, vt en v gelijk aan 1, en

'*9

1/ bii,

verschilt dus ; en uit de betrekking, die approximatief geldt,

p 1

—

in— ^— =ƒ leidt men zelfs voor den gastak hij lagere tempera-
pk m

turen groote verschillen af. Zoo vindt men in het gebied, waar de

wet \oor verdunde gassen zon gelden :

i V \ bii,„J m
In een gebied dus, waar correspondentie volkomen zou heersclien,

verschillen de grenslijnen verbazend sterk. Natuurlijk is dit het

gevolg van het niet meer cnrrespondeercn van de vloeistofvolumes,

als ~ verschilt, en de constructie van de grenslijn eischt ook de
Olim

kennis van deze \olumes.

Waar de gaswetten neerschen, is — =1, ot ^ 1 en nu° ET m RTk
RTk

zijn wij tot het besluit gekomen dat voor de verschillende stof-

PkVk

is

8 , /6„
ten gelijk is aan — / -^-. Dan

'^ V oii,„

3 V
jtv 8

I

/ b,j

m i y bum
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m t / h„ 3
(
/il

Een bevestiging van iioi lieweren dat voin- groote waarde van r

V
de .1', m, vlakken samenvallen.

Nu blijft de gewichtige vraag nog onbeantwooid, in hoever ver-

ischili (Ie waarde van ^— voor de verschillende stoffen. Reeds hebben

wij opgenicrkl dal het niet waarschijnlijk is, dat er stollen zijn

waarbij deze grootheid = 1 is. Men heeft zulke stoften wel eens

volkomen harde stoffen genoemd, maar dan moet opgemerkt worden,

8
nu ook gebleken is dat i>ij cenatomige stoften / > 4 en .%• ^ ^= is,

ö

dat zelfs één-atomige stoffen niet volkomen hard zouden zijn. Bij

alle stoffen, wij kunnen Itij onze tegenwoordige kennis wel zeggen

K
zonder ondeischeid, is —^ ^ J,i'n waarschijnlijk niet veel verschillend

van 2. Xu zouden wij van circa 2 rekenschap kunnen geven door

sc/iijiircrk/einincj aan te nemi'ii. In groot volume is hg het 4-voud

van het volume der molekulen ;
dus als men bolvorm aanneemt, en

jr

den diameter = 'i stelt, h,, = 4 — o\ Het limietvoliuue der stof is

6

aanwezig als de druk oneindig is bij temperaturen 7'^0. Dan

moeten de molekulen elkander aanraken en is het volume slechts

weing kleiner dan ö' of i/,„,^ö'. Bijgevolg is

of f>, ^ 2.09 /;/,-,„

.

Maar daar slaat als waarschuwint;- tegenover, dat ook dikwijls

b/lm

is. Dachl men niet den bolvorm, maar als uiterste geval, een leclit-

hoekige gedaante, dan zou />,, = 4:<f zijn, en /;/,,„ = ö' en zou

b,,

—^- = 4 ziju. Nu zal dat ook wel door niemand ^•erwacht worden.
bi;,n

Bij ellipsoïdiselie gedaante zouden wij weder ruim 2 vinden, ('p

b.,

deze wijze schijnt hel mij onmogelijk de waarde van — <^ 2 te

blim

verklaren. Maar daarover misschien later.

bg^-TT biiv
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Hot oorsproiikolijk theorema van de ovoreensteniinende toestanden

s|)ral< do i!,olijl<lioid uit \aii hot rr. ii. v vlak'. In don ini gegeven

vorm snrookt liet uit, dal do .t, m vlakken elkander bedek-

1/-'-
y f>llm

ken. Doz,e twee vormen vallen samon als er slechts een enkele wet

was voor don gang van />. Allooii zijn in don nn gegeven vorm

I / ''-/

lU' r ordinaten 1 / - maal kieinci'. Maar hol voordeel van den
l>iw

nn gjpgeven vorm \ail in hot oog, als lm- nil hel oog|)nnt van de

wet van oorros|ioii(ionlio meerdere soorten \an stollen zijn. Vooreerst

wijst het de oorzaak aan voor het bestaan van die versohillonde

soorten, van welke oorzaak niets blijkt in den oorspronkelijk gegeven

\orm. 'J'oH tweodo blijkt nu, dat pogingen om volkomen correspon-

dentie tnsschen die verschillondo soorten to vinden vruchteloos moeten

zijn, en zeker niet gevonden zullen kunnen woi'den door verande-

ringen in de -t en 'ii coördinateji aan te brengen. En ten derde

tt)ont het dat do afwijking tnsschen de verschillende soorten van

stollen een i^radueele is, en wordt het samenvallen in den verdunden

gastoestand hersteld.

Wiskunde. — üe Heer P. H. Schoutk biedt namens Dr. W. v.\n

DER WouDE eene mededeeling aan getiteld: „Over Steinerache

punten in verband wet stelsels van negen Q-voudige punten

op vlakke kromnwi van den graad Zq" .

(Mede aangeboden door den Heer D. J. Korteweg).

^ 1. In een vroegere mededeeling ') heb ik aangegeven, wat de

meetkundige plaats is van 't punt, dat met 8 gegeven punten een

stelsel van 9 dubbelpunten vormt van een niet ontaarde kromme van

den zesden graad ; in deze wensch ik een eenigszins algemeene opgave

te behandelen, die de vorige als een bijzonder geval in zich sluit.

Daar\oor merkon wij op, dat door negen willekeurig gekozen

punten D,, 7J,, . . ., D, een kromme van den graad 3^ bepaald is,

die in deze punten ^-voudige punten moet bezitten ; deze kromme
bestaat echter uit een 9-maal tellende kromme van den derdon graad.

Wij stellen ons nu de vraag bij 8 gegeven punten 1)^, D„ . . ., JJ^

de meetkundige plaats te bepalen van JJ^, zoodat deze 9 punten

1) W. V. D. WouDE, Dubbelpunten eener Cg van 't geslacht O of 1, Verslagen

Koninkl. Akademio v. Wetenschappen, 1910, XIX, p. 634.

Vergelijk ook Dr. V. Snijder, ,,Tfte inrolutorail biralional Iransformation o'

ilie plane of order 17" (American Journal of Mathemalics, deel 33, blz 328).
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o-voiidige [.luitcii kiimieii zijn van een niet op linvensenoonicic wijze

ontcumie kromme van den graad 'Sq.

§ 2. "t Zal l>lijkon, dat deze vraag ten nanwste verLtonden is met

de volgende. Laten />*,, B,. . . ., B, de basispunten zijn van een

bundel O?') van krommen van den derden graad; 7(, zij een wilii--

kenrige kromme nit den bundel. Op //, zijn (o"—1) punten N gelegen,

waarvan elk met />'„ een jtaar .Sleinersclie ') punten van den y*'"^"

graad vormt, (levraagd wordt nu de meetkundige plaats dezer punten

5, als ?/j den bundel (ji') doorloopt.

§ 'A. Wij beginnen met de eerste dezer beide vragen.

Gegeven zijn dus de 8 ]uinten Z),, D^ . . ., Z)^; gevraagd wordt

de meetkundige |»laats \an "t punt iJ,, dat aan den bovengestelden

eiseh voldoet. In de aangehaalde verhandeling is 't geval (> =: 2 be-

handeld
;
gemakshalve herhaal ik hieronder de voornaamste resultaten.

Hierna behandelen wij 't geval o =i ;{, om daarna «.' elke willekeurige

waarde te gev«n. Vooraf ga echter één stelling, waarbij q dadelijk

elke waarde mag hebben :

Zijn D^, D^ D^ Q-vouili(je punten van een mei ontaarde

kromme t"3; van den ijraad 3^, dan zijn ze tevens de basispuuten

van een bundel r(ui krommen van den (jraad Ao, loaarvan elke kromme

in i),, D, . . ., O, Q-voudi(/e punten bezit.

Voor 't bewijs is 't voldoende op te merken, dat door deze 9

piuiten een kromme ?/, van den derden graad gebracht kan worden;

de bedoelde bundel wordt uu voorgesteld door

§ 4. Ouder /),, 7J, ,...., />, zullen wij verder willekeurig geko-

zen punten verstaan ; de Cj-bundel door deze punten noemen wij

(^'), 't negende l)asispuut van (,i') is Bg. De voornaamste resultaten

voor 't geval (>
^

'^ zijn uu de volgende:

1, De meetknndige plaats van 't j)unt, dat met />,,/>,,....,/),

een stelsel van 9 dnbbelpuutcn van eeu niet ontaarde •') c, vormt,

is een kronune van den negenden graad j^, die in Z),, JJ, , />,

drievoudige punten !)ezit.

1) Twee punten 1' on (J van «s hcelen Sleinersclie punten van den n'^'-'" graad,

wanneer 't mugelijk is in Mj eeu en dus oueimlig veel gesloten 'i^/dioeken te

beschrijven, waarvan de opeenvolgende zijden beurtelings door P en Q gaan. Lite-

ratuur: Steiner (Crelle 32. blz. 182); Küpper (Math. Ann. 24, blz. D; Schröter

(Theorie der ebenen Kurven drifter Ordnung, g 31). Voor de behandeling met be-

hulp van elüplisehe functies, zie Clebsch : Vorlesungen über Geometrie.

-) Bedoeld wordt een Cq. die niet in een dubbeltellende Cj ontaardt. Kortheids-

halve spreek ik hier en elders van eeu niet ontaarde Cj.
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II. Di'zc l^roiiune /„ wordt ook <j,evoiicIeii als de meeikiiiidij^ö

pkuUs der puiilcii, die up de kroiiiiiicii iiil den l)iindel {{i') 't zelfde

taiigeiilia;il[miit liebbeii als B,.

III. Is //,, een willekcnrige kromme uit (,i') eii c, een kromme
van den zesden i;iaad. die in 1)^, D^, . . . . , D„ drievoudige punten

bezit, maar overigens willekeurig gekozen is, dan zal de lijn, die

de beide laatste snijpunten van ?«, en c'„ verbindt, ?«, voor de derde

maal snijden in T, "l langenliaal piuil \an II,, op //,.

Alvorens verder te gaan, wen.seli ik nog even een onnauwkeu-

righeid in de bovengenoemde verhandeling te herstellen. Daar is

opgegeven, dat B^ niet op j, ligt ; dit is inderdaad zoo, maar tegen

een der gegeven bewijzen — 't meetkundige — kunnen bezwaren

ingebracht worden Daarom bewijs ik hier nognnials; /?, ligt niet

op j^. Wij vatten _/,, op, als de meetkundige plaats van de punten,

die op een kromme nit Gi') het zelfde tangentiaalpunt hebben als B^.

Nu zal B, op J, liggen, als een dezer punten met B.^ samenvalt;

dit zal echter alleen dan gebeuren, als B, een dubbelpunt is van

een der ki'omraen uit (ji'). Van deze dubhelpunten — de 12 zoo-

genaamde ,,kritische punten" \an den bundel — valt echter geen

enkele met een der basispunten samen ; tenminste niet, wanneer, zooals

hier 't geval is, 8 der basispunten willekeurig gekozen zijn. Dns
ligt B^ niet op ,/,.

§ 5. Wij gaan thans over tot 't geval 9 = 3.

Wij blijven onder D^, D^, . . . , Z), willekeurig gekozen pnnten

verstaan, terwijl ook u,, (,i'), B, en T dezelfde beteekenis behouden

als in § 4. Gevraagd wordt de meetkundige plaats van 't punt,

dat met />,, D^, Z), een stelsel van 9 drievoudige punten van

een niet ontaarde c, vormt.

Om een c, te bepalen, die in IJ^, D.,, . . . . , ö, drievoudige punten

bezit, kunnen wij haar nog 6 w illekeurig gekozen punten toewijzen.

Van deze laatste mogen echter niet meer dan 2 o]) h, aangenomen
worden ') ; 't laatste snijpunt van u^ en c, is dan volkomen bepaald.

Wij zullen straks zien, hoe wij dit laatste punt kunnen vinden
;

voorloopig brengen wij een c\ aan, die de aangegeven drievoudige

punten bezit, u, nog in een willekeurig aangenomen vast punt A'

snijdt, maar verder willekeurig gekozen is. Deze c, snijdt «, nog

in twee punten; de lijn, die deze laatste punten verbindt, heeft nog
een derde punt J^ met 11, gemeen ; dit laatste punt is volgens de

Itest-.itelUng van Sy],vester een vast punt, il. w. z. onafhankelijk van

de door X gelegde kromme e,. Wij bepalen nu eerst 't punt E;

'^ Zie b.v. Salmon Fiedler: Höhere ebene Kurven, pag. 23.
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wij kiezen een t\, die ontaard is in een kromme i\ nit don bundel

{^') en een c\, die in D^, Z),, . . . . , D^ dubbelpunten lieeft en l)Oven-

(lien door A' gaat. Wij hebben gezien, dat deze laatste m, nog snijdt

in een imiil ), dat met X en 7' in een rechte lijn ligt {^ 4, III);

verder snijden u, en i\ elkaar in H,,. 't Punt E is dns 't derde

snijpnnt van de lijn )'-ö, met n,.

Nemen wij nu op ;/, twee [)nnten A' en A' willekeurig aan en

brengen wij een e,, aan. die in 1)^, 1),, . . . ., D^ drievoudige punten

heeft en (z, nog in A en A' snijdt, dan wordt "t laatste snij|>unt

van f,j en », aldus gevonden : wij bepalen eerst op de hierboven

aangegeven wijze 't punt E, dan is 't derde snijpunt van ^A' met

?/., 't bedoelde punt.

Opmi'rkiiKj. Wij hebben gezegd, dat elke t', met de drievoudige

punten /^,. />,, . . . ., D^ nog in drie punten door u^ gesneden wordt:

dit geldt natuurlijk niet, als deze l\ ontaard is in twee krommen,

waarvan er één met m, samen\ alt. In dat geval moet de restkromme,

die van den zesden graad is, zóó bepaald worden, dat zij oj) ?/, 9

du'.ibelpunten heeft, waarvan er 8 in D^. />),,...., Z)j liggen. Dit

voert ons terug tot 'I geval p ^ 2 : wij kunnen echter verder hier-

van afstappen, door den eisch te stellen, dat Z), zoo bepaald moet

worden, dat de gevraagde i\ noch in ecu driemaal tellende e,, noch

in twee krommen c, en e, ontaard is, waarvan de laatste een dub-

belpuiit heeft in een harer snijpunten met de eerste.

§ G. "t Is nu duidelijk, dal er 4 punten zijn, waarin oen c,, die

door (ie drievoudige punten />, , D,, . . . ., /J, en door A gaat, «,

kan aanraken, n.l. in elk dei- [Miulon, die A tot langentiaalpunt

hebben; eveneens dal elke e,, die de genoemde drievoudige jiunten

bezit en ?<, in één dezer punten aanraakt, liaar nog in A' zal snijden.

Wij zullen uu Irachten A' zoo Ie bepalen, dat X •samenvalt met

een der vier |Mniloii, wier tangenliaalpuni A' is; in dal geval zal

elke i\, die drievoudige punton in /),, Ü^, . . . ., D^ iieeft en ?/, in X
aanraakt, in A' nog een derde punt met u, gemeen hebben.

Stellen wij ons vnor, dal "i punt A' zoo gekozen is, dat "t aan

bovengenoemden eisrli \<il(ioet, dan kunnen wij in //, gesloten zes-

hoeken beschrijven, waarvan de opeenv(.igcnde zijden beurtelings

door jBj en X gaan. Kiezen wij als eerste lioekpunt B^, dan is er

— als P 't derde snijpnnt is van B,X met m, — een gesloten zes-

hoek mei de opeenvolgende zijden BJi/f, ^J'XY, YB^E, EXX,
XB,r en PXH^ tig. 1 . De gevraagde punten A" zijii dus de 8
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Fig. 1. Fig. 2.

punten, waarvan elk op /', niet /.',, een jiaar Sleinersclie |Miiiten van

(Jen derden ij;raad vonut ).

\ 7. Wij kiezen een dezer 8 punten uit en iiücnien dal A',.

Stellen wij nu aan t',, den eiscli, dat zij in 1)^, I),, . . . , Z), drie-

voudige punten moet hebben en m, in A', moet aanraken, dan kuinien

wij haar nog 4 willekeurig gekozen punten K, L, M en N toewijzen
;

wij hebben boven gezien, dat zij in A'i nog een derde punt met »,

gemeen za! hebben. Wij houden voorloopig de punten L, .17 en A'

vast, doch laten K een door X^ gaande lijn /.• besehrijven, die \an

de raaklijn in ^V, aan n, verschilt; de kromme (', beschrijft dan een

bundel, waarvan één kromme door elk punt \an / gaat. Valt A'mct

A', samen, dan ontstaat een t\, die in A\ met //, 3 punten en met

/ 2 i)unten gemeen heeft : deze C, heeft dus in A'j een dubbelpunt

en een harer takken raakt «j, Laten wij nu L langs LX^ en daarna

nog M langs J/A', zich naar A', bewegen, dan ontstaat een C\, die

nog steeds in D^, D^, . . . IJ, drievoudige punten heeft, nu nog een

negende drievoudig punt in A', bezit en bovendien nog door een

willekeurig gekozen punt Xf gaat (vergelijk § 3). 't Punt A', is dus

een punt van de door ons gezochte kromme /,.. Derhalve:

De gezochte kronnne /x snijdt elke kromme uit (,i') buiten de basis-

punten in nog 8 punten. Zij is tevens de meetkundige plaats der punten,

die op de krommen uit (,-?') met B„ een puur Steinersche punten van

den derden graad vormen.

') Dat B^ en het aldus bepaalde punt A' op X-^ Steinersche punten van den derden

graad zijn, is ook gemakkeUjk in te zien, door de punten van ((;j door een ellip-

tischen parameter aan te duiden. Stellen wij den parameter vau By gelijk p en

dien van 't voorloopig willekeurig aangenumen punt X gelijk ,(", dan vinden wij

voor de parameters van 2', F en E respectievelijk 23— .f en x—3(3. De voor-

waarde, dat E het tangentiaalpunt van A' is, wordt dan uitgedrukt door 33 ^ 3a;.

Vooral wanneer wij later p = 4, 5, . . . nemen, geeft 't gebruik van deze para-

meters gemak.

Zie hierover Glebsuh : Vorlesuugen über Geometrie (blz. 615).
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§ 8. Om de kromme /V nader Ie bepalen, is 'tnoodijr te beslissen,

lioe vaak elk der punten D^, Z), .../>, op haar ligt, m.a.w. hoe

vaak 't gebeurt, dat elk dezer punten met B, een paar Steinersche

punten van den derden graad voiinl. Is weer ?/, (fig 2) een wille-

keurige kronune uit {(i' ), dan projocteeren wij Z>', uit D. op u^ (d.w.z.

wij bepalen 't derde snijpunt van D. li, met «,j, uit dit derde snij-

punt A^ projecteeren wij D^ op ?/, in .4,, uit J, projecteeien wij

weer />, op (/, in .1, ; /oo gimn wij voort, beurtelings B^ en D^

projecteerende. Daarna laten wij ?<, den bundel (i') beschrijven

en bepalen de meetkundige plaats der punten .1,, ,4,,..., .!„; tel-

kens als .1, met Z), samenvalt, wijst dit op een kromme uit {^'),

waaroj) B, en D-^ Steinersche [lunten \an den derden graad zijn.

Wij vinden als de meetkundige plaats

van .1, : de lijn /), B, :

van A^ : een C',, die in D^ eeii dubbcipiint heeft, niet door 1)^ en

B,j nuiai- wel door D,, D, . . ., D^ gaat;

van .1, : een ('. met een enkelvoudig punt in D^,

een drioxoudig punt in D,,

dubbelpunlen in D„ D^ . . ., ü^,

een viervoudig punt in B,
;

van A,: een C^, met een zesvoudig punt in /),,

een drievoudig punt in D.,.

viervoudige punten in D,, D,, . . ., D^,

een dubbelpunt in B, -,

van A^: een C,, met een viervoudig |)unt in />),,

een zeveinuudig punt in D..

zevenvoudige punten in />>,, D^ . . ., D^,

een negenvoudig punt B.^,

van A,: een C,; met een twaalfvoudig puni in 1)^,

een achtvoudig punI in I),.

negenvoudige |ninten in I),, /J, . . ., D^,

een zesvoudig punt in /),,,

van A^n een Can^ met een n (rt-l-l)-\'oudig punt in Z),,

een (n'^l)-voudig punt in /)„

tl' — vondige punten in D, D, . ., D^,

een n{n-—J)-voudig punt in B^ ;

van Aiu^i: een C"3„i-|-3n+i met een «,-voudig punt in D,,

een (m, -}- m + l)-"^'0"<''c? P""^ i" A-
(rt, -|- ?z)-voudige punten in D„ 1)^, . . , D^,

een {n -\- l)-voudig punt in 7^,.

Ten l)ewijzc hiervan diene .'t volgende. Van zelf sprekend is, dat

de meetkiuidige plaats \an .1, de lijn yj, 5, is. Door een willekeurig



punt .1, \aii (1(v.i^ lijn '^aal oc-n kidiimio «, uit ',i'), <lie door flc lijn

J, /)^ vooi- do (k'i-de maal in A.^ ^csin-den wordt. Wij trekken in

y>, de raaklijn aan n, en noemen "I snijpnnt van J), il., mot deze

raaklijn .1,'. Laten wij nu //, ^U^n Innidel {^') doorloopen, dan zal

't tweemaal gebeui'en, dat de punten .1, en ^1/ samenvallen ; telkens

als dit gebeurt, valt J, samen met I),. zoodat dus D, een dubhel-

punl is van de kromme door ^1, besehreven. Daar olke lijn door

Z), nog slechts één pinit met deze ki'ommo gemeen hoeft, besehrijft

A.^ een rationale kromiiu» \aii den derden graad, die wij verder «,

noemen. De jiunten l)^ , Z>., . . ., />« liggen o|) ft,, daar D. B., elk

der lijnen D^ />, , D^ D, . . ., D^ D^ 'm één punt snijdt.

Beschouwen wij nu de meetkundige plaats van A,.

Dadelijk is in te zien, dat D^ een enkelvoudig en IX_ een drie-

voudig punt van deze meetkundige plaats is; immers «, wordt door

B, Dl nog in één punt, door B, D^ nog in drie punten gesneden;

op dezelfde wijze zien wij, dat Z),, Z),, . ., Z), dubbelpunten zijn. Wij

moeten nog onderzoeken, hoe vaak A^ met 7i, samenvalt. Is weer

A^ een willekeurig punt \an «, en ?<, de ki-omme uit G^') door ,4,,

dan snijdt de raaklijn, in B., aan », getrokken, «, in drie punten

A\. De punten ^ en ^4', vormen een (l,3)-correspondentie, dus

zuller er — daar een rationale kromme is — 4 coïncidenties zijn.

Telkens als A^ samenvalt met een der punten A„' , valt A, samen

met 5,; daar op elke lijn door B., nog drie punten liggen van de

meetkundige plaats van ^4^, beschrijft ..4, dus een kromme van den

zevenden graad, die wij verder tt. zullen noemen. Dat _S,, een vier-

vondig punt van «. is, blijkt ook aldns. Valt A^ met een der punten

.4/ samen, dan is ^4, levens 't tangentiaalpnnt van 5„ op de kromme
nit (/?'; door A^. 't Aantal snijpunten van «, met de tamjentlaal-

kromme van i?, — d. w. z. de kromme, die de meetkundige plaats

is der tangentiaalpunten van S, op de krommen van (,?') — bedraagt

vier, de snijpunten in de basispunten van ( ^') niet meegeteld: immers

de tangentiaalkromme is van den vierden graad hee^t in Z?, een

drievoudig punt en gaat bovendien door Z),, D^, . . . , . Dus is B,

een viervoudig punt van <t. en deze \an den zevenden graad.

Uit 't aantal der dubbelpunten blijkt, dat ook a. een rationale

kromme is ; dit was te verwachten, daar zij punt voor punt met de

lijn D^ B^ overeenstemt.

Wat de meetkundige plaats van .1^ betreft: dadelijk is in te zien,

dat _C, een dubbelpunt en 1)^ een drievoudig |)unt is, verder dat

D,, 1)^, . . , Z), viervoudige punten zijn.

De tangentiaalkromme \an 1)^ woi'di builen de basispunten \an

d'i') nog in 6 punten door a. gesneden : dit wijst er op, dat /J, een
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zesvoudig punt is van <ie meetkundige plaats van A\ die dus van

den twaalfden graad is, daar op elke lijn iloor Z), nog 6 jjunten

liggen. Op dezelfde wijze hepaleii wij de meetkundige plaats dei-

punten Ai,A,,A. enz. de meetkundige plaatsen van ^«„en ^2»+ i
kunnen

door Bernoulliaansch bewijs gevonden worden. Natuurlijk beschrijven al

die punten ratioimle krouuueu. \'oor ons doel is 't voorloopig voldoende

op te merken, dat de meetkundige phvats van ^4, een achtvoudig

punt iu /).. lnH'fl ; hieniit volgt n.1., dat op <S krommen uit (.f) de

punten B^ en JJ^ eeii paar Steinersche punten van den derden graad

vormen.

§ 9. Keereu wij tot ons uitgangspunt terug. Wij hebben gezien,

dat de gezoehte kromme /j- — de meetkundige plaats van 't negende

drievoudige punt — tevens de meetkundige plaats is der punten, die

met B, een paar Steinersche punten \an den derden graad vormen.

Op elke kromme uit (^') liggen buiten de basispunten nog 8 punten

van jx; verder zijn D^, /).,, . . . , D^ achtvoudige punten van jjr.

Wij moeten nog nagaan, of ook B^ op yV l'gt- Daarvoor zou B,

moeten samenvallen met een punt, dat op een kromme r, uit {^')

met B, een i)aar Sleinei'sche punten van den derden graad \ornit.

't Is echter gemakkelijk te bewijzen, dat een dergelijk samenvallen

van twee Steinersche punten alleen in een dubbel|iuut kan plaats

vinden ; voor de groep der negen buigpunten is dit onmiddellijk in

te zien en voor de andere groepen van Steinersche |Hiuten \an den

derden graad is 't hieruit door i.rojeclie af te leiden. Nu is B, van

geen der krommen uit (/i') een dubbelpunt en ligt dus ook niet op Jx.

't Aantal suijpuiiten van/, en u, bedraagt dus 72. Zoo vinden wij:

D:' kro7}ime jx M' van dn vier-en-twintigslen jrnail mi heeft in elk

der punten Z>,, /),,..., /), een achtvoudig punt.

% 10. Kenige pimteu \au /,, die wij verder /.,, zullen noemen,

willen wij nadei' aanduiden. Zij wordt (U)or de lijn D^D. in nog

8 punten gesneden; is /-' een dezer punten, dan bestaat er dus een

r,-bundel, waarvan elke kromme in />,, I).., . . . , D, en /-• drie-

voudige punten bezit. 1,-- (^ nog een willekeurig j)unt van Z>, 1),,

dan moet ook een der krom men van den (•,,-buudel door Q gaan
;

deze heeft dan echter met /J, /), 10 punten gemeen en ontaardt dus

in de lijn /), D„ en een c^, die in /J,, /X en P did)belpunten en

in Z),, D^, . . . , /J„ drievoudige punten heeft. Elk der 8 snijpunten

van J,^ met Dj D, is dus tevens een dubbel|)iini \;iu een c^, die met

de lijn Z), /)^ een t',, met 9 drievoudige pujiten \ ormt. Deze uitkomst

kan op 't eerste gezicht verwondering wekken ; immers wij kunnen op
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/),/>.. II |)iiMt(Mi aaiiufvon. \\a;iiv.iii i'lk liij /;,, /)...., /^„ 't iiegcrifle

ilriox'oii'lij;- |iiiiil \;ui i'cii (\ \nriiil. \ aii ili'/.c II |)mileii xoiidcii wij

ei' .slorlils !S
; 'i /al ccliler lilijkcii, dal lic •'! andere een r^ (en dus

ei'ti f,,-l)iin(lel;, bepalen, die wij reeds \an Ie voren liebhen uil^'esloteii.

Bescii(iii\\en wij daar\ii(ir 'l (-nel jfl', lii'paald ddor de drievou-

diftH' jMinleu I).,, 1)^, Z>„ en de dul)l)ei|Miiilen />, en IJ^, de

ki'oninie \an .Ixfuui \an [fl] is \an den een-en-l wiiitigsten graad,

lieet't in />,, 1).^ \ ijtvdudiLic |iuiileii eii wurdi dus door /), IJ^ in nog

I I |iiiiiieii gesnedi'n. Kr zijn dus 1 1 pmileii \ au I >^ 1)^, waar een

(.'„ uit 't net [d] nog een dnblx'lpunt kan iieljiieu.

Deidvcn wij ons nu nog een c, die in /J,, 1)^, . . . . , Ij^ dubucl-

pnnleii lioet't en dooi- 1)^ eu 1).^ gaal ; do/,e kromme, die aldns vol-

komen bepaald is, wdrdl door O, 1).^ in nog .'> puulen A', F en (1

gesneden. I'^iic dezer punteu lint o|» de kromme \au .Iacoim van d,

want (5 vormt met de kromme (\ uit :,i'), die door E gaat, een c\

uit [fi] en heeft iiuileu de ba>ispunlen nog een dnbbel[)nnt in E;
oolv \(irmen deze Iteide kromuuMi met de lijn l)^ 1)^ een e,,, die in

Z>,, Ü„, D^ en A' <lrievondige punten bezit. Toeii ligt E niet

op /.^,, want deze c, kan boselionwd worden als te bestaan uit een

c, uit (,-?') en een e, en deze liebl)en wij bij voorbaat uitgesloten

(§ 5). '1 Is duidelijk, dal A', F en (r wel liggen op de kroiinne j,,

aaiigeliaald in § 4.

De 8 overige snij[)uuten \an de kromme van J.vcoBi van \_(f\ met

/); /), liggen tevens op j.^^ zoo kunnen op elk der 28 lijnen

Dt Du M punten \au j,^ aangegeven wqi'den.

Verder wordt /.,, door de kegelsiiede />,, />,, . . , D„ in nog

8 punten gesneden. Deze liggen feven.s op de kromme van J.vroBl

van 't net |?-| van krommen van den zevenden graad, die in D^,

D^, . . , /|-, dnbbelpuuleu eu 111 /|., I)., 1)^ drievoudige punten

hebben. Deze kromme van .l.\(ui3i, die van ilen aehttienden graad

is, wordt door de kegelsnee D^, IJ,, . . , D. in nog JJ punten

gesneden ; echter liggen weer drie van die punten niet oj) J,^,

n.l. de jHinten, waarin de kegelsnee gesneden wordt door de c,,

die in J)^, /)., D, dnbbelpunten heeft en door D^, /)„ . . , Z), gaat.

Zoo kninien wij op elk iler 5(i ket>'elsneden /), />/,. Di 1)^ Dn
8 punten van /,^ aanwijzen.

^ 11. Wij behandelen nu nog zeer beknopt 't algeineene geval:

o is een willekeurig getal.

Gegeven zijn weer de willekeurig gekozen punten D^, 1)^ , D^\

gevraagd wordt de meetkundige plaats \an 't punt, dat met deze

gegeven punten een stelsel van negeu o-xoudiüe jiunten kan \ormen

Verslagen der AfUeehng Natuurk. Dl. XXI. A". 19122/13.



van een niet oiitaanlc kromme van rion graad 3o. Even als wij, hij

't beantwoorden \ an dczo vraag voor "I geval (> = 3, gebruik ge-

maakt hebben van ile resultaten, verkregen bij 't getal o = 2, zoo

kunnen wij de achtereenvolgende gevallen o = 4,5 .... oplossen,

daarliij steeds de resuliaten van 't vorige geval gebruikende. Zoo

brengen wij voor 't geval o =i 4 eerst een veranderlijke (\, aan, die

in D., D, , /Jg viervoudige punten bezit en een kromme », uit

den l)undel (,-J') in een puiil .V aanraakt : hierna bepalen wij "t vaste

punl, waarin de verbiiuiingslijn der beide laatste snijpunlen van c\^

met », voor de derde maal k, snijd! ; enz.

Alvorens onze uitkomsten nader te formideeren, moeten wij echter

nog een opmerking maken. Wij vinden, dat een punt /J,. dal als

negende p-voudig punt van een niet ontaarde '•,.- kan optreden, moet

samenvallen met een der punten, die op een kromme van (fi') met

7i, een paar Sleinersche punten van den q-'^"" graad vormen. De

meetkundige plaats van «lil laatste puui is een kromme r-,';i_i), die

in D^, D^, . . . , Df, {ff'' — D-voudige punten heeft. Nu is echter ge-

makkelijk in te zien, dat in vele gevalle deze kromme ontaard zal

zijn. Nemen wij b.\'. <> = 6 ; tot de punten, die op een kromme uit

(/^') met Bg Steinersche punten van den zesden graad vormen, behoo-

ren ook de i)unten, die met B, Steinersche punten van den tweeden

of deriien graad xormei.. Dus moet r3,':Q_i , die liior \an den honderd-

vijfden graa<l is, onlaanlen in de reeds beschouwde krommen y', en

/., en een kromme van den twee-en-zeventigsten graad die in

/>,, D.^, . . . , yj, '24-voudige punten bezit.

Alleen de laatste kan nu beschouwd worden als de meetkundige

plaats van "t negende zesvoudig punt eener niel ontaarde e,,. De

beide krommen, de eerste: de meetkundige plaats van 't negende

^>-\oudige |Mint, de tweede : de nicelkundige [daats \an hel pnnl,

dat met JJ, een paar Steinersche punten van den i^-'^''" graad \ormt,

vallen dus geheel samen als f} een priemgetal is; is daarentegen q

geen priemgetal, dan is de eerste een deel van de tweede. Zoo heb-

ben wij dus gevonden :

De meelkundUie plants ntii '/ luyfnde q-voikIu/ punt valt (jeJieel of

gedeelteUjl- samen met die der putiten, die op de Ironnnen rtit {^']

met 7ij een paar Steinersche punten ran de», p''"' <^raad vormen.

De laatste snijdt elke kromme uit di') hulten de liasispunten no(/ in

{{f^
— 1) punten, heeft in elk der piniten /),, D„ . . . , Z), een {q*—1)

voiuli;/ punt en is dus ran ilen ijraad 3.(o- — 1). De eerstifenoennle

krounne lut/t i]elieel nwt deze samen, als q een ]»-iem(]etal is. is o (/een

prienu/etal, dan is /laar ijraad i'n haar nienijjvuldic/henl in de hasis-

punten (/emakkelijk uit de urereenkoni.'itiye (jetailen ran de tweede

kromme ie berekenen.
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Scheikunde.

aan i)\('r

1 •' Ik'tT S( iiiii.iM \i \Ki:i(^ Iticdi oeiie iiiededeeliiig

.l-^riiiirii-hti'ii /Il liTiiiliri' sti-lsi'l.s." III.

In (Ie \(iiiu(' ni('(l(>(liM'lini,n'n '
;

iiclilicn wij xoi-ondcislold dat in hot

slflscl \l(i('isl(i|'-<laiu|i noch hiiiair nf Ici-nair inaxiMinin of nnnininni

ncudi ('011 /.adol|)nnt ujttrocdl ; io\ciis holihcii wij ons lot IkM ()|itiodon

van twoo driopliasendriclioeken lie|ioikt.

Wij /.iinon ihaii^ coi'st iu't ;;o\al iiespreken. dal in lid tcriiaire

stolsel 0011 punt mol iniiiiinniiidaiii|)S|iannin2: optrooilt.

Wij donken ons dut in tig. 1 ,1; do \ looi.sldllijn d i' on do damp-

lijn '/,(', van hot heterogene veld Ut de verzadigiiigslijn van F
omsinilrii. /.(lodal wij ooii diam-ain als in ti^. I krijn-on. Do verzadi-

u;iiigslijn \aii /• wordt hier door Ir-I \ looislot'\ old L, dit door het

hoterogeno void IJ! on dit woor door hot dannivold omsloten. Alle

met F verzadigde vloeistolFeii treden dus liij do heschouwde /'en J"

in stabielen toestand op.

Hij dnikvorlaging trokl hol vlocistofvold zich sainoii om tegelijk

met hot lioterogene \old Ld in een [innt to verdwijnen. Dit pnnt

stelt, Mtor de beschouwde tomperatnnr, de vloeistof en den damp
voor, dii' liij don niininiiiiiiilriik \an hot stelsel Nloc-istof -(- gas met

rlk.iar in evenwicht knnnen zijn. Dit pnnt kan

/.oowol liinnen als hniteli de verzadigingslijn van
/•' vallen. Daar hij lagere tomporatnron het veld

/'/, o\or hot al.uemeon groot. i)ij toniporatiiroii iii

t\Q naliijheid van het smeltpnnt van F echter

klein is, zoo zal hij hoogere temperaturen het

lioschonwde punt iu hot algemeen huitou. I)ij

lagere temperaturen zoowol liimion als buiten do

verzadigingslijn \an /' ligsioii.

Wij beschouwen nu eerst het goval dat het pnnt met minimum-

dampdruk buiten de verzadigingslijn van F valt, of met andere

woorden, dat het vloeistof- en het heterogene veld in een punt

buiten de vei^zadigingslijii van F verdwijnen.

Gaat men nu van lig. 1 uit en verlaagt men den druk dan nadert

de vloeistotlijn van het heterogene veld de verzadigingskurve van F
en raakt deze bij eenc bepaalde temperatuur. Het nu optredende

diagram kan meii nii tig. "i (Ij afleiden, als men zich daarin de

verzadigingskurve \au /•' door de kurven de en (/it?, omsloten denkt.

De bij verdere drukverhiging optredende diagrammen kunnen door

de fig. 3 (I), 4 (1), 5 (1), O (1) of 3 (I), 8 (I), 9 (I) en lU (l; wor-

den voorgesteld. Men moet zich dan echter in ieder dezer figuren

FiiJ. 1.

1) I. Deze yerslagen 54U. li. Ibid. 844.

63^
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de kurven de cii </,(', zoo Kekroind denken, dat i^ij het vloeistofveld

geheel omsliiiteii ; zij verdwijnen ten slotte in het punt met den

niinimuradanipdriik.

Hieruit volgt uu dat zoowel de vloeistof als de damp vau hot

driephaseneveuwicht F -^ L -\- (i eeue gesloten kurve, zooals ui

tig. 7 1^1,1 of 11 [l) doorloopt; de verzadigiiigsliju ouder eigen damp-

druk is dus weer circnmphasig, de bijbehoorende dampiijn firctim-

of exphasig.

Beschouwt men temi»eratureu zeer dicht bij het snieltpunt van F,

dan vindt men, evenals in de mededeeliug 1, dal de verzadigiugsiiju

onder eigen dampdruk exphasig wordt en dat men diagrammen,

zooals in fig. 12 (I) en 13 (1; krijgt.

AVij beschouwen thans het geval dal het punt met niiuimumdamp-

druk binnen de verzadigiugsiiju vau F valt, of mei andere woorden,

dat het vloeistof- en het heterogene veld in een punt binnen de \er-

zadigingslijn van F verdwijnen.

Wij gaan weer van lig. 1 uit en verlagen den druk, eerst tot er

raking van vloeistof- en verzadigingskurve optreedt, daarna tot beide

kurveu elkaar snijden. Wij krijgen nu eeji diagram, zooals lig. 3 (I),

waarin men zicii echter de verzadigingskurve vau /' door hel hete-

rogene veld L (t omsloten moet denken.

Hij verdere drukverlagiug kunuéu uu de vloeistollijn vau het

heterogene veld en de verzadigiugsiiju van /' elkaar nogmaals raken,

zoodat er bij verdere drukverlagiug

twee nieuwe driephasendriehoeken

o|)tredeu: wij krijgen dan een dia-

gram, zooals tig. 2, met vier drie-

phasendriehoeken. Het vloeistofveld

bolaal lui uil de Iwee vau elkaar

gescheiden slukken iiinj(/ en //rhs,

liet heterogene veld eveneens uit

iwee van e'kaar gescheiden deelen,

ui. (t,</,i/i)(i en hjiji.'il), terwijl het

damp veld een sanieidiangend geheel

\oruil.

Men viudl iu lig. 2 de volgende

evenwichten.
Fig. 2.

Kurve a,*/, stelt dauiptMi vnnr, in ovenwiciit uiel vloeisloireu der

kur\e aixj ;

Kurve /;,/(, stelt dampen vooi', in evcuwiclil mol vloeistolfou der

kurve hsh
;
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Kurvo iiji^ PU 7,A, sicll (lanipcn voor, in pvoiiwiclit iiiot i\o vaste

stof F,

Kiirvc (ijKj >k'l( xloeislolleii vuor, in evenwicht met dampen der

kiirve r/,(/,
;

Knrve hsli sU'lt vlocisloden voor, in ovenwiclit \\\o{ dampon dor

kiirve A,//, :

Kurve ikjij en brli steil vloeistolleii voor, veiv.adifid met de vaste

stof 7':

Brengt men hij ilo temperatniir ci: den druU, waarvoor (ig. 2

geldt, de drie komponenten bij elkaar, ilan vormt /.icli, naar gelang

der ligging \an liet tignreerendc pnnt binnen :

het gasveld een onverzadigde damp:

het vloeistofveld. . . een onverzadigde oplossing;

''P'J'Ji"\ °®" damp van (/,ƒ/( -|- een vloeistof van apy ;

hglihj)^ een damp van bji^ -|- een vloeistof van hi^h :

(t^h^F een damp van )ij)^ -\- vast F"

;

(fJi^F een damp \an (jji^ -\- vast F-,

iii/</F een vloeistof \an ik/;/ -\- vast F;

hrltF een vloeistof van hrh. -\- \Ai>\ F-,

itd^F damp rt, -)- vloeistof re -4- vast F;
hh,F „ />,+ „ b-\- „ F;

l/g^F ,, ƒ/! + „ (/ + „ F;

lil'xF ,, A, + ,, h-\- „ F.

Bij verdeie drukverlaging trekt tle vlueistotlijn npg en hsh, die

het vloeistofveld omslnit, zich nog meer samen, zoodat ceneiv.ijds

de pnnten d en g, anderzijds h en h samen\"allen. Als (t en <j

bij een di'uk P samenvallen, dan is dit eveneens met hunne gecon-

jngeerde |irnten a^ en 7j het gc\al : de beide driehoeken Fa ^d en

Fg^(j \allen dan volgens cene rechte lijn samen en de druk P is

voor het stelsel F-\-L-\-(r een minimumdrnk. Hetzelfde geldt als

de beide driehoeken Fbl)^ en Fhh^ samenvallen.

Nadat de vier driephasendriehoeken door drukverlaging uit fig. '2

verdwenen zijn, vormt de in fig. 2 nit de twee lakken aj)^ en gji^

bestaande dampverzadigingslijn van F eene gesloten kurve, die zoowel

het heterogene veld iJjr als de verzadigiiigslijn van F omslnit. Bij

deze drukken kunnen dus alleen onverzadigde en de met vast 7'"

verzadigde dampen in stabielen toestand optreden.

Uit eene beschouwing van het evenwicht /' + / + '' hlijl^^'- ^^'^^

de verzadigingsknrve onder eigen dampdruk \an /'" eene het punt

F omsluitende kurve is, waarop thans echter twee punten met

maximum- en twee mei mininuinidauiiidruk voorkomen. Hetzelfde
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f»cldt vour tie hijlieliooreiide ii;iiii|ikiii\(', liic de V()ri<;e kiirve om<liiit.

Kik iiia\iiiniiu- ot" iiiinimuiii|>iiiil van ilc ri'iif kiir\c ligt inel liet

daarbijbelioorende iiiaxiiiium- n\' ininiiiiiniMumt \aii de andere kiirve

en het punt F op eene reclite lijn

Wij liebben boven aansieiionien dal. als liet vloeLslot- en hel

heterogene veld in een pnnl binnen <le \ erzadigingslijn van /' ver-

dwijnen, er vier drie|)lia<endrieliiieken, zooals in lig. 2, optreden.

Men kan zieli eeliler ook voorstellen ilat de vloeistoflijn van het

hetero^^eiie veld Ld zieli in lig. 1 /.oo samentrekt, ilat zij de ver-

zadigiiigslijn van /•' slechts in twee puiden snijdt : er onstaan dan

ook slechts twee drif|iliasendrielioeken.

De verzadigingslijn onder eigen dainpdrnk \nn /' en de bijbelioo-

rende vloeistojlijn zijn ilan beide circiiniphasig en \ertooiien een punt

met maximum- en een met minimnmdamiispanning.

Als het \loeis|ot'veld bij de eene tempcralnnr binnen en bij eene

andere temperatnnr buiten de verzadigingslijn van /•' \erdwijnt, dan

zal het bij eeii(> be|)aalde temperaluur in een pnnl der \erzadigings-

lijn verdwijnen. Onder alle bij deze teniperaluur met F verzadigde

en met damp in evenwicht zijnde oplossingen i.s er dan ééne, die

mei een damp van dezelfde samenstelling in evciiwieht is. De ver-

zadigingslijn ondei- eigen dampdrnk \an F en de bijbehoorende

(lamjilijn raken elkaar dan in hel ))unt mei den miiiimumdamp-

druk.

Wij hebbeu boven gezien, dal er \ erzadigingslijuen, van /•' onder

eigen dam])druk bestaan, die t^ee dampspauningsmaxima en twee

(lamps|»anningsmiiiima verlooneii. Dergelijke Kiirveu moeten zich

nalnnrlijk kiiniu'u onizcllen in Kurveu met één maximum en één

miniinum ; dit geschiedt doordal een uiaximnm en miniiniim dei-

eerste Kurve sameiuallen, waardoor hel Insschen deze beiile punten

liggende deel dezer Kurve verdwijnt en Iwee andere deelen zich in

elkaar \ooilzetten.

Wij liebben boven de verzadigingslijn onder eigen danipdriik met

twee maxima en twee miniina afgeleid in de veronderstelling, dat

liet vloeistofveld ergens binnen de verzadigingslijn \an F verdwijnt.

.Men kan zich echter ook dergelijke gevallen denken als dit serdwij-

neu in een pnnl builen de vcrzaiiigingslijn \an /•' plaals \ indl. Men

denke ziidi daartoe, dal in tig. 1 de xloeislollijn \aii hci heterogene

veld A (r zich samenlrekl, om in een |ninl builen de \civ.adigings-

lijii van /•' te verdwijnen.

Na tle rakiiig xaii \ loeislollijn en \erzadigingslijii treden twee

snijpunten op; treedt uu geen nieuwe raking o|) dan \ allen deze

snij|Minlen ten slotte samen in een raakpunt, zoodat de \erzadigings-
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lijii nnWiT rigeii <liUiiiM_lriik slt'clits t't'ii iiiaxiiimiii cii cfii iriiniinmii

vei'lDoiit.

Treoill i'cliliT, iiailat /.icli de eerste twee snijpiiiiteii gevormd

1i('I)Ih'm, een tweede raakpiiiU np, dan liecft men daarna vier snij-

|)iinti'n, waarvan er eerst twee en daarna ile twee andere tot een

raak|)iinl samenvallen, zoodat er in liet geheel vier raakpnnteri ont-

slaan. W- verzadigiiigslijn onder eigen (lain|)dnik vertoont dan twee

maxima en twee minima.

Als overgangsgeval zou hel knniu'n gehenren ilat hel tweede

raakpnnt, dat na de vorming dor twee eerste snijpnnten optreedt,

mei een dezei- snijpnnten samenviel, zoodat er oen raakpunt dor

tweede ordo ontstond. Hij venlore drukverandering tradon dan weder

twee snij|)nnten o|), die ten slotte in een nieuw raak|)unt samenvallen.

De verzadigiiigslijn onder eigen dampdrnk is dan de overgangsvorm

tiissflien die met één maxiiunni on één minimum en die mot twee

ma.xima en twee minima.

Na de voorgaande hesehonwingen zal liot wol onnoodig zijn het

geval te behandelen, dat in het stelsel vloeistof-damp een danip-

spanningsmaximum of' een zaïlolpinit optreedt ; wij komen later

hierop on op enkele eigenaardige kookpuntslijnen missehien nog terug.

Wij zullen thans eens nagaan wat er gebeurt, als wij de verbin-

ding F alleen nemen en deze \erwarmen. Denkt men zich /-' bij

lage temperatuur in eene luehtledige ruimte gebracht, dan zal een

deel dezer verbinding F verdampen en vormt zich het evenwicht:

vast f' -f- (lamp -^'- Hij tenijieraluursverhooging stijgt de dampdrnk

van /•'; in een /', 7-diagram krijgen wij dus oeuc kurve, zooals

n K der tig. 3, namelijk de sublimatiekurve der stof /'. Bij eene

Fig. 3.
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bepaalde lemperatuur 'l\ on diiik 7^ xoiiut zicli mi eeiie oiioiiidiji

kleine lioeveellieid vlocisluf: deze lieefi natuurlijk niet de samen-

stelling /', maar eene amlere samenstelling A'. T)aar er zich nog

slechts eene oneindig kleine lioeveellieid vloeislof gevormd lieeft,

lieet't de damp nog steeds de samenstelling F. Het |)uiii A' is dus

hel eindpunt der snblimatielijn, door V\n dkk Waaj.s in binaire

stelsels het bovenste sid»limutic|)unt der verbinding genoemd.

Verhoogt men de teniperaluur verder b.v. tot 7", dan smelt er

meer van de verbinding: or ontstaat dan het driephasenevenwicht

f-^f.J^a, waarin nóch /, iiucli C de samenstelling Z'"" hebben.

L en (r hebben zulke samenstelling, dat men uit beide de vaste

stof F kan \oinicn: de drie ligureerende punten liggen dus op eene

rechte lijn. Ook zijn A cu (! steeds in hoeveelheden aanwezig, die

aan de reactie L -\- G -^ F ae(pii\alent zijn; L en (t zijn dus steeds

in zulke hoeveelheden aanwezig, dal men uit beide /' kan vormen

zouder dat er L of <i overblijft.

In het algemeen kan hel driepliaseueveuwiclii F -\- L -\- d bij de

temperatuur T' bij eene geheele reeks van drukken besta^in, ui. bij

de drukken, die voorkomen op de verzadigingslijn onder eigen

dampdruk van de vaste slof /•' bij de temperatuur T' . Daar in dit

bijzondere geval tusscheu de drie phaseu oeue phasenreaktie mogelijk

is, of met andere woorden, daar de puiileu F, L en (1 op eene

rechte lijn liggen, zoo lu'staal licl (hic|iliasene\euwiciit hier slechts

bij een bepaalden druk, id. de maxiuinui- of minimnuulruk, ilie op

de verzadigingslijn ouder eigen damp(irid< van F bij do temperaluui'

T optreden. In dit bijzondere geval is het, zooals later blijken zal,

de miuimnnidrid'C.

Bij verdere temperatuui'sverlioogiug smelt steeds meer van de stof

F en veranderen L en (1 hunne samenstelling; wij zullen daarbij

hel volume z('»ó regelen, dal er slechts oneindig weinig damp is,

waardoor de druk natuurlijk niel \erandert. Sieh uien druk en

temperatuur graphisch vdoi', ilaii oni>taal etne Kurve, zooals Knrve

KF der tig. 3.

Eindelijk kouu'u wij uu aair eene temperatuur en liijliehoorenden

druk. waarluj alle vaste /•' gesmolten is; daar wij stcetis, of ten

minste in de laatste oogenblikken, gezorgd hebben, dat er slechts

oneindig weinig damp aanwezig is, zoo heeft de vloeistof nu de

sameustelliug /'; de dauij) lieefi eene geheel andere sameuslelling I).

Daar va>to slof F Q\\ vloeislof uu dezelfde sameuslelling hclitx'n.

zoo helibeu v. ij hel smelli)unl \an /' bereikt. liegelt uien nu druk

en temperalunr verder /ah), dal de vaste stof F met zijn suiell in

eveuwiclil l)lijfl, dan doorloopt hel stelsel de smelllijn Fd der lig. 3.
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lli(Mliij is ;iaiiji,('ii()iiien (lat licl volmiio /• \ aii dt' \iistp stof klciiici'

is (liiii iu't vol'iino r van iiaar smelt. Is dit niet het geval, dan

gaat de snieltlijii /•"'/ van / uil naar lagere temperaturen; Van dkk

Waals lieell in liinaire sleLseis het Iteginpmit /•' der smeltiijn h:'t

miiiimnmsmeil|iunl \an de vaste stof' /'' genoemd.

Wij helibeii dus un de stol' F gedwongen te dourlou|)eu

a. de suhlimtitielijn i(K

I). de dricpliaseuiijn A /•'

r. de smeltliju luL

we kunnen eehtei' ook non andere lijnen hesehouweii.

In het liMvensIe suliliuialit'puni A' heliben wij nl. \asl F -\- damp
F -\- oneindig weinig vloeistof. Wij vergrooten nu hel vo'ume tot

de vaste stol' /' /.ieli geiieei in dauip heeft omgezet, of wel, wij

nemen de vaste stuf weg. Wij heblien dan het stelsel: damp F -\-

(MK'indig weinig vloeistof of wij kuiinen ook zeggen, een damp F,

die met eene vloeistof in eveiiwieht kan zijn. Verhoogt men de

temperatuur, dan zal de dam|» /•' blijven bestaan ; hij is dan eehter

niet meer met vloeistof in evenwieht. Om weer eene oneindig kleine

hoeveelheid vloeistof Ie kunnen \ormen, of met andere woorden,

om den damp weer met eene vloeistof in evenwieht Ie brengen, zal

men in het algemeen den druk moeten \eriioogen.

Men kan dus iiij lemperatuursverhooging den druk steeds zóó

regelen, dat een damp van de samenstelling F in evenwicht is met
eene oneindig kleine hoeveelheid vloeistof, die hare samenstelling

natuurlijk met de temperatuur \erandert. Stelt men druk en tempe-

ratuur in tig. 3 voor, dan ontstaat kurve Kf dezer figuur.

In hel minimumsmeltpunt F kunnen wij van het stelsel vast /'-j-

vloeislof F -\- oneindig weii'jg damp uitgaan, nadat wij daaruit eerst

de vaste slof F hebben verwijderd. Verhoogt men nu de temperatuur,

dan kan men den druk steeds z('m'i i-egelen, dat deze vloeistof van

de samenstelling F in evenwieht is met een oneindig kleine hoeveel-

heid damp, die zijne samenstelling natuurlijk mei ile leui|)eraluur

verandert. De o\er(^enkoinstige /', '/'-lijn is in lig. 3 door knrve Fe
voorgesteld.

Daar op de bju i'F eene vloeistof van de samenstelling F met
ilamp in evenwielil is, zoo zidlen wij deze lijn de verdampingslijn

van /' noemen. ()[) de lijn A/is een damp van de samenstellino-

F \n evenwieht mei vloeistof; wij zullen A"/' daarom de kondensatie-

iijn van /' noemen. Do melastabicle verlengden van lu- en Kf zijn

in de liunui' door /-V' en Kr' voorgesteld. In hel jiunl /•' komen
dus drie kurven samen, nl. de smelllijn [bd), de verdannpingslijn

{Fe) en de driepliasenlijn {FK); in het punt A' komen eveneens drie
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kurveii siimcii, ui. tli' sublimatielijii [nK), de driepluL-cnliin f\F' en

de coiidensatielijn (A/").

De metastabiele verlengden van de subliniatielijn a/T en de sinelt-

lijn (IF snijden elkaar in ecu punt .•>: iiij deze temperatuur Ts en

druk P<i treedt nu in nielastaliieien toestand liel eveuwjeht : vast F-|-

vloeistof /•' + damp /' op. Als de slof /•' zicli dus als eene enkel-

voudige stof gedroeg, die alleen eene vloeistof en een dainj) van

dezelfde samenstelling kan geven, dan zou N hef Iripelpunt van de

stof F voorstellen; door het optreden van het driephasenevenwicht

F -\- L -{- G is dit tripelpunt liier echter metastahiel. Door dit

metastabiele tripelpunt .S gaat uu, lu'halve de sublimatie- en de

smeltkurve van F, ook nog de verdampingslijn (/'S(/ van /'. Deze

stelt het in metastabielen toestand optredende evenwicht vloeistof

F-)- damj» /^ \oor ; op deze Kurve //'-S'/ hebben dus vloeistof en

damp beide de samenstoUing /•' en niet, zooals op f'Kf, alleen de

damp en zooals op i-'Ft alleen de vloeistof. Wij zullen de Kurve

[f S(f de theoretische verdampingslijn noemen.

Om te onderzoeken welke toestanden der stof /•' door de [luulen

der verschillende velden voorgesteld worden, nemen wij deze stof

in een toestand, die mm een punt der subliniatielijn «A' beantwoordt.

Wij hebben dan vast /•'+damp/\ Tit eene beschouwing wat er

bij warmtetoe- of -afvoer, of bij volumevergrooting of -\erkleining

plaats vindt, leidt men nu af: reehls vaii en beneden de lijn iiK

is het daui|)\eld, \\\\\<> \an en boxen de lijn nF is het \aste

veld van F.

()[) overeeid\()nistige wijzen \0(ir piinlen der andere lijnen hande-

lend, vindt men dal er vier velden te onderscheiden zijn, \\\. een

gasveld, in ile liguur door een omcirkelde G\ een vast veld, in de

figuur door een omcirkelde F, een vloeistofveld, in de figuur door

een omcirkelde L en een vloeistof-gasveld, in de figuur door eene

omcirkelde L -)- ii aangegeven. Brengt men dus de stof /•" op een

temperatuur en onder een druk, met een [luiit \an het vaste veld

overeenkomend, dan is de stof /' vast; brengt men ze op eene

temperatuur en onder een druk, met een punt van hel vloeistof-

gasveld overeenkomend, dan splitst F zich in \ loeislof on gas, enz.

Wij zidlen tig. 3 ook nog eens beschouwen in verband met de

\ roeger liescliouwde \erzadigingslijuen van /' en de \ loeistof- en

damplijnen van hef heterogene veld L -f- G. Wij kiezen daartoe

eerst eene met het punt A der fig. 3 overeenkomende lcm[ieratuur

7't en een zeer hoogen druk, zoodat wij ons in het vaste veld

bevinden. Hij druk\erlaging komen wij dan van het vaste veld in

hel vloeistofveld, daarna in hel vloeistof-gasveld en ten slotte in het
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jjiisvcld. Kiest mcM cciic iiicl lifl |iuiil li der lij;. i3 Dverceiislem-

mciule teiiiperatmii- Tn dan doorloopt de stof F bij dnikverlagiiig

eerst liet vaste veld, diuinia liet vloeistof-gas- ei: ten slotte liet

gasveld. nrnkverlagiiig bij de teinperatnnr 7' iirengl do stof van

liet vaste veld in hel gasveld oxer.

Wij gaan uu \aii de IcniperatiiMr 7'i uit en een /.eer Imogen ilrnk ;

liel overeenkdinsliuc diagram beslaat dan uit lig. 1 (1), waarin echter

nog liet gasveld en iiel helerogene veld A -(- ^r dezer tiguur ontbreekt.

Het is nii dnidelijk dal de verbinding /•' alleen in vasten toestand

kan bestaan; /,ij kan natnnrlijk wel met eene vloeistof in eveiiwiclit

zijn, maar deze vloeistof kan /.ieli niet \(irmen, ten/.ij men bij de

verbinding een weinig van minstens een liarer konipoiienten voegt.

De znivere verbinding /•', die wij thans nog beschouwen, kan alleen

in vasten toestand optreden.

Hij dnikverlagiiig trekt de vcrzadigingslijn \an /•' zich samen om
ten slotte met het punt /•' der lig, 1 (I) samen te vallen. Bij dezen

drnk Ireedl dus het evenwicht vast /" -(- vloeistof V oj), zoodat wij

in tig. 3 van het vaste veld naar een punt der smeltlijn Fd overgaan.

Het iieterogeiie veld L -\- ('• der fig. J (1) kan bij dezen druk reeds

al of niet verschenen zijn ; het heeft zich in ieder geval echter nog

niet lot het punt /' dezer liguur uitgebreid.

Daar bij verdere drukverlaging de verzadigiiigslijn \an /•' uit

fig. 1 (I) verdwijnt (wij nenieu ui. om met fig. 3 in overeenstemming

te blijven V^r), zoo ligt /' thans in het vloeistofveld der fig. 1 (I).

Wij moeten dus ook in fig. W in het vloeistofveld komen. Daar bij

verdere drukverlaging het gasveld der fig. 1 (I) zich verder uitbreidt,

zoo gaat bij een bepaalden tl ruk de vloeistoflijn e d van het heterogene

veld door het imiil /'. Dit beleekeiit dat de vloeistof /•' in evenwicht

kan zijn met damp. Dit is in overeensteinming met lig. 3; wij gaan

daarin nl. van het vloeistofveld op de lijn l-'c.

Bij verdere drukverlaging schnil'i nu hel heterogene vehl L -\- (i

over hel puiil /' heen ; de verbinding /' splitst zich nu in eene

vloeistof lier vloeistollijn en iii een damp van de damplijn, die bij

verdere drukverlaging steeds van samenstelling veranderen. De ver-

binding /•' doorloopt dus het vloeistof-gasveld, wat met fig. 3 in

overeenstemming is. Dit duurt /.(tdlaiig, tol bij \erdere drukverlaging

de dam[)lijn van het heterogene veld dixir pniil /'gaat. Dit beteekent

dat een damp /•' in evenwicht kan zijn met een \ loeislof ; dit is weer

in overeenstemming met fig. ;} ; wij gaan daarin ui. van hel vloeistof-

gasveld op kurve A' /' over. Bij \eiilere drukverlaging schuift het

gasveld vau lig. J (I) over hel punt /', zoodat in overeeiislemining

met fig o, ile verbinding /•' slechts in dam|>vorni kan optreden.



Tustidieii tic \loeistotlijn '/ e en de (iaiiiplijn '/; i\ van liet hete-

rogene veld L -{ (t der fig. 1 (I) ligt de projektie van de snijlijn

van hef vloeistof- en iiet dampblad van liet C-vlak. Deze snijlijn geeft

eene reeks van o|ilossingen aan, die ieder met een damp van dezelfde

samenstelling in evenwicht kninien zijn; al deze \ loeislofTen en

dampen zijn echter metastabiel en vallen nit elkaar in een vloeistof

van de vloeistoÜijn en een damp van de damplijn van het hetero-

gene veld T, -\- G. Wij znllen deze snijlijn de theoretische vloeistof-

damplijn noemen.

Daar deze theoretische vloeistof-damplijn hij een bepaalden dink

door het pnnt F gaat, zoo bestaat bij dezen druk ln't evenwicht :

vloeistof /•'-[- damp /-'in metastabielen toestand: wij hebben dus een

pnnt van de theoretisciie verdampingslijn Sij der (ig. 3, en het is

tevens duidelijk dat deze in het vloeistof-gasveld der fig. 3 moet

liggen.

Wij kiezen nn eene lemperatnnr Tu lager dan Ta ; dit zal ten-

gevolge hebben, dat bij Tb de verzadigingslijn van F eerst bij een

lageren druk \erdwijnt als bij 7 j . Wij kiezen Tn nn zoo laag, dat

bij drnkverlaging de verzadigingslijn van /' nog niet verdwenen is

als de vloeistotlijn \ an het heterogene veld door het punt F gaat

;

Tb is dus lager dan het minimnmsmeltpnnf van /'. Kiezen wij nu

een zeer hoogen druk, dan zal het overeenktmisiige diagram bestaan

uit fig. 1 (I), waarin echter nog het gasveld en het heterogene veld

Ij -\- (! unlbrekeii. Bij diukvcrlaging ontstaat nn eerst fig. 1 (I),

dtiarna tiu. 2 (I) en verder tig. 3 (1) ; de verbinding /•' treedt bij

deze drukken nog steeds in vasten toestand op, zoodat zij zich in

het vaste veld der fig. 3 bevindt. Bij een bepiiixlden druk zal nu in

fig. 3 (1) het tusschen de puiiicn d en h liggende metastabiele stuk

der vloeistoflijn '/ a h e door het jMint /•' gaan ; dit beteekent dat

eene vloeistof \an de samenstelling /•' niet damp in evenwiclit kan

zijn ; dit kan echti'r alleen in metastabielen toestand ; in stabiclen

toestand treedt /•' alleen nog vast op. Wij bevinden ons dus in lig.

3 in het vaste veld op een punt der metastabiele Kurve e' F.

Bij verdere drnkverlaging onstaat uit tig. 3 (I) nu lig. 4 (I) of 8 (I)
;

wij kiezen Tb echter eerst zi'x'), dat bij drnkverlaging de dampver-

zadigingslijn van /' nog niet Ncrdwenen is, als de dainplijn van het

heterogene veld door het punt /•' gaat. 7'/; is dus, in overeenstem-

ming met lig. 3, gekozen, lager dan iiel niinimumsmoltiiunt en hooger

dan het bo\enste subliniatiepunl der \('ibindiiig /•'. In ge\olge deze

aanname zet fig. 3 (I) zich bij druk\erlaging dus in tig. 4 (I) en

daarna bij een lu'p;ii\lden druk in fig. 5 (l) om. Bij dezen druk smelt

de \orbiiiding /•', die tol nog toe vast was, onder xonninü- van den
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ilamp m, en de vloeislol' /// ; wij yaivii in i\<^. 3 dus van lu-t vaste

veld naar een punt dor tiriepliasenlijn K F mor.

Hij verdere dnikverlafiing splist /' /.ich nu in \ looistof en gas ; wij

ij,;uiii dus in lig. '•) van do liju A /' naar hot \ luoistof-gasvold. IJij

vcrdore dfukvoiianin^' gaal bij oen l)t'|)aaidoii drulc de danipkurve e, '/,

van lig. 5 \l) door iuM |)unt F, dit heieekenl dat een damp van de

saniensleliing /' nu-l oen vloeistof in evenwicdit kan zijn. De ver-

liiiiding F gaal in lii;. !! dan \au liol vloeistof-gasvcid uver op de

üju Ay'. Bij verdere drukverlaging ontslaat nn lig. G (I), het pnnl /''

liiil nu in het danipvold, /.oodat de verbindig /' nog sieciits in danip-

vorni kan optreden. In lig. 3 g!\an wij dus van de lijn A'/" over naar

liet gasveld.

Tnssolien lig. 3 (1), waarin wij het metastabiele deel a /!* der vioei-

slotlijn il (t h I' dooi' hol |)unt F eu lig. 5 (I), waarin wij ons de

diiin|)lijn (/, i\ door hot punt /'denken, moet natuurlijk eene andere

liggen, waarbij ^\v Iheoretische vloeistof-damplijn door het punt /•'

gaat. Dit beloekent, dat men in tig. 'i bij de temperaUuir 7^ tus-

sehen de kurven e'/"' en Kf een punt der kurve yVS/ moet vinden.

Gaat deze theoretische dam|)kurve reeds door het punt F, alvorens

bij drukverlaging lig. 5 (1) ontslaat, dan lint hot snij|)uni van (/'.>/

met de vertikale lijn iu hot punl II der lig. 3 boven de die|)hasenlijn
;

gaat deze theoretisohe liju echter eerst door het punt /', nadat bij

drukverlaging lig. 5 ontstaan is, dan ligt het zooeven beschouwde

snijpunt in fig. 3 beneden <lo driophasenlijn. Deze uitkomsten zijn, zooals

uit lig. 3 volgt, met deze liguur in overeenstemming.

Ook de liggiiiLi,' \an de metastabiele sublimatielijn K S en van de

metastabiele smelilijn F S zijn 0|) deze wijze te vinden. Wij zullen

hier nog slechts e\en do ligging \au hot lri[)olpuni >' bepalen. In dit

l)unt iiestaat er evenwicht tussclion vast i'"-|- ^'^^i'^tot" -^'^+ damp i-"".

Hol evenwicht \ looistof /•'-{- damp /•' vordert dat de theoretische

vloeislof-damplijn door hot piuil /•' gaat; treedt dit e\en wicht in

stabielen toestand o|i, ilau uioeleu te\ens de vloeistof- en de damplijn

\au het heterogene veld door hol punt /' ^aau : dit is hot geval, als

er toevallig in /•' een ternair niaxiuiuui-, minimum- of zadolpunt

optreedt. Treedt dit evenwicht echter in melastabielen toestand op,

dan gaan vloeistof- en damplijn van het heterogene veld niet door
/' en ligt /' dus tusschen beide in. Daar nu verder tut de even-

wichten \ast /'+ vloeistof /•' en vast F -\- damp /•' volgt, dat de

verzadigings- en de dampverzadigingslijn van F in het punt F tot

een punt samenvallen, zoo moet het metastabiele tripel|)unt .S in het

vloeistof-gasveld der lig. 3 liggen.

Wij kiezen nu eene temperatuur Tc (lig. 3) lager dan het bovenste
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siiblimaticpuiit '1\ dor lii:. 3; de dainiivei/.adiginiLrslijii van /' is dus

nog iiiel vcrdwiiicii. al> de dani|ilijii van liet lieterogeiu' A -)- ^/

door liL'1 punt /•' «jaat. Van liooge drukken nilüiiande ontstaat bij

drukvorlaping dan eerst lig. 1 (I), waai in eerst ni^g gas- en lietero-

geenveld onlltrekeii, daarna lig. 1 (I), 2 (I) en 3 (I), die zicii thans

in fig. 8 (I) omzet; daarna ontstaiin fig. 9 (l) en 10 (1) en tenslotte

cene figuur, die wij lig. JOa zuilen noemen en die uit lig. 10 (I)

ontstaat, als de dampverzadigingslijn van /•' mol licl punt /'samonvalt.

(ieduronde deze drukvorlagiiig treedt, zooals uit de figuren blijkt,

in stabielen toestand de slof /•' alleen vast op; de stof /•' doorloopt

dus het vaste veld van lig '.^. Eerst als de druk zoover verlaagd is,

dat lig. JOa optreedt, kan vast /•' mot dam[) /•' in evenwiolit zijn.

Wij g;xixn dan in lig. 3 van het vaste veld over naar een punt der

snblimatielijn '/ A'.

Hij verdere drukverlaging verdwijnt uit lig. 10a de dampverzadi-

gingslijii \an 1\ zoodal /•' hinneii het gasveld ligt: /' kan dus alleen

in ilam|i\()rm optreden, zoodat wij in lig. 8 in het tlainpvold overgaan.

Hij don overgang van lig. 8. (1) in fig. 8 (1) doorloopt de stof F
versol'illende metastahiele toeslamlon. Hij drukverlaging gaat eerst

nl. hel mctastaltiele stuk " A dor \ iooistoHijn, daarna de tiieorolische

vloeistol'-damplijn en verder iicl uiolastaliiele stuk '/, ^j derdamplijn

van liet helerogene velil L -\- H door hol punt /•'. Dit stemt ook

met lig. 8 overeen: liij drid<\oriaging bij do lemperaliiur 7'c ontmoet

men nl. in het \aste veld aohlereeinolgens do melastabiele kiirven

!' /•', //' .S on /" A'.

Wij zidion, ais iu ooii stelsel \loeistof-gas oone vloeistof en een

damp \aii do/.olt'do >anionsiollin;^- in ovonw iolil /.ijii, tiil '.'on singulier

punt van iiet steisel L -f- (/ noemen. Het optreden van zoo'n punt

heeft geen invloed op lig. 8, tenzij dit toevalliger wijze met het

punt F van een der vroeger be.sciiouwde figuren samonvalt. Zulk

singulier \n\\\\, dat bij elke 7' slechts bij een bepaalde /^optreedt,

doorloopt in don komponeiitendriehoek eene knrxe, die toevalliger-

wijze door 7' kan gixaii. Is dit het geval dan gaan, voor de bijbe-

hoorende /' en T, als dit punt een zatlelpunt is, de damp- en vloei-

Btoflijn van het heterogene veld L -f* '' t-'i' <^t-' theoretische \ioeistof-

damplijn door /'; is dit |iinil oen maximum- of minimumpiint, dan

vallen deze diie lijnen in /' samen. Hieruit volgt dat in lig. 3 het

singuliere punt steeds tegelijkertijd op de lijnen !/' S^, e' F e en

/' A' /' moet liggen. Het samenvallon van een singulier punt met het

piinl /•' iicoft dus tengevoigo dal do bo\ engenoenido drie kur\en dor

lig. 2 een punt gemeen iiobbcn . uit andere beschouwingen \olgt,

dat zij elkaar raken.
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Dit niak|Miiii kiiii /.onwel iii Ih'I \a^(o aU in lid \ lnri->liif-<^asvol(l

lijigcii ; in licl oersie fii'\al i.-- lid stelsel \ locistdf /' -| iiaMi|t /•'

nn'ta.stal)iol, in lid Iwccdc slaliicl.

Dit raal<|iniit i<aM, maar dit zon noj; ^irootcic loc\alli;;li<M(i

zijn, ook Miot lid piinl N dor lifi,'- -^ sann'ii vallen, lid stelsel vast

/'' -\- vloeistof /•'
-f- dain|i /' /.on dan in stabielen toestand optreden

en sniilinialie- en snn'llkni-\e /.ondi'ii /.ieli dan tol in |)niit N voort-

zetten.

( Il 'c/v// n'rvnhjd)

Scheikunde. — De lieer Holt.km.^n biedt namens de lieeren S. (,'. J.

Oi.iviKK en .1. HiiKSKKEN een mededeeliiig aan over "/)//?/a»i/.sr/<g

onderzoekiiKit'ii /nircj/'cndi' de. reactie van Fkikdki, en Crafts".

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewerff).

Er zijn reeds dynaiiiisclie onderzoek inicen \erriclit met AlCIjiof

analoge stofFon als katalysator.

De eerste zijn die van A. Sl.ator *}, die de inwerking van chloor

op benzol in tegenwoordigheid van SnCl^ en FeCI, onderzocht.

Gemeten werd het vci-brnik \an het halogeen in oplossing van

overmaat benzol en gevonden, dat dit verliep volgens het reactie-

schema van de eerste orde, waarbij de constanle evenredig was aan

de hoexeelheid van den katalysator.

Men kan daarnit het besluit trekken, dat de katalysator ooiisttvnt

actief is : dat zijne werking door geen dei- reactie-produkten belang-

rijk veranderd wordt.

Vervolgens noemen wij het onderzoek van H. D. Stkei.k •), die de

ketonsynthese en de vorming van phenyltolylmethaan onder invloed

van AlCI, en FeCI, heeft bestndeerd, waarbij de gang der reactie

door bepaling van het ontwikkelde zoutzunrgas werd vastgesteld.

Hoewel deze methode van werken o. i. (zie Proefschrift S. C. .1.

1) Proc. 19, 13.-) (1903); Journ. Ghem. Soc. 83, 720 (1903); Zeils. phys. Ch,

45, 518 (1903).

L. Bruner heeft vóór dien tijd wel metingen verriclil over de hromeering van

benzul, maar als katalysator werd daarbij jodiiim gebezigd, dat niet direkt verge-

lijkbaar is mei AICI3, en daarenboven werd niet voldoende in aanmerking genomen,

dat het broom zich met den katalysator vcreenigt fzie Proefselirift S. G. J. Ülivikr).

Ook Si.ATOR heeft jodiinii als katalysator gebezigd. Hoewel dit onderzoek uit

het oogpunt van tle benzolsubstitutie zeer interessant is, moge dit gedeelte om de

(ipgegcven reden oubespioken blijven.

-) Journ Ghem. Soc. 83, 147U (1903).
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Oi.ivikk) geen nauwkeurige resultaten laat vtrwaclikMi, werd voor

(Ie kelonsviitliese door lieni waarsidiijnlijk geuKuikl, dal, wanneer

<ie verlionding AIC'I, : CijlljC*X'l kleiner dan of hoogstens =z de een-

lieid was, de reartie \an de eerste orde was. Voor een oxerniaal

AlCl, zonde een reactie van de tweede orde moeten worden aange-

nomen, waarbij liet AK'1, zicli zoowel zon verbinden ntct liet zuur-

chloride als met liet tolnol.

Dit laatste reaelieverloop zon steeds moeien wm-den aangenomen

met FeCl, als katalvsator.

De cijfers door hem gt'\ontlen \(Por i\c svnlhese van het phenvl-

tolvlmeliiaan zijn //»> inteenloopend, dat ze geen veilige oonelnsie

toelaten.

Veel regelmatiger zijn de cijfers verkregen door II. Goi.dschmidt

en H. l.ARSKN ') bij liini onderzoek over de chloreering van nitro-

benzol en de benzyleering van anisol in tegenwoordigheid van stollen

als SnCl, en AlCI,.

Zij veikregen het resullaal, dat de reactie was van de eerste orde

en dat de constante reciit evenredig was met de cnncenlratic van

den katalysator.

Ook hier. gelijk bij de chloreering van het benzol, schijnt de

werking \ an den katalysator niet door de reactie[)rodueten Ie worden

gestoord.

Neemt men in aanmerking, dal het AlCi, zicli zoowel met

het nitrobenzol als met het anisol tot moleculaire verbindingen

vereenigt, en dat deze laatste stoffen steeds in groote overmaat aan-

wezig waren, dan is dit resultaat niet zeer bevreemdend.

De katalysator is dan uiootcndeels geparalyseerd, welke toestand

door het ontstaan van chloornitrobenzol lesji. benzylanisol in, ten

opzichte van het nitrobenzol u-esp. anisol), geringe hoeveelheden wel

niet belangrijk gewijzigd zal worden.

Dat liel .\K'1, iiij hel iieiiz_\ leeren van anisol nicl zeer actief is,

volgt reeds nil het feit, dat deze reactie bij 25° nog goed te meten

was in een oplossing van 0,1 norm. AlCl,, hoewel in 't algemeen

genomen de waterslofatomen van hel anisol veel gemakkelijker

worden gesubstitueerd dan die vaii liei benzol.

üe uiterst langzame chloreering van nitrobenzol bij 50° kan zoo-

wel aan het ge|)aralyseerd zijn van den katalysator als aan de

mindere activiteit van <le benzohvaterstof-atomen liggen.

Uit dit (ucrzichl \aii hetgeen er lot nog toe op dit gebied ver-

riclil is volgt, ilat een systematisch onderzoek (mder \erscliillen(ie

omstandigheden zeer gewenscht was.

i) Zeilschr. phys. Ch. 48, 124 (1'J04).
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De ('ciii^f (HMiigh/.iiis sorlroiiw liiirt' resultaten waren \erkiegen ItiJ

(Ie ehlorecfing van Iteii/ol met .SnCI, fSi.ATOR) en Inj liet Juist ge-

niienide onderzoek \an (i()i.ns( iimiui' en liVusKN, \\aarlMj eeliler nocli

liet vei-l()()[i (Ier reaelie, udcli de rol \aii den kalalvsator veel duide-

lijker geworden is.

liet is daarom dat wij de reaelie tusselien [)-lirooni|ilieii\ IsidlVm-

cldoride on hen/.ol iiadei- liehhen bestudeerd.

Het was eerst on/.e !)edoeling deze te doen vorloopen in een

neutraal oplosmiddel, waartoe ('S^ werd gekozen, liet bleek eeliter

dal de reaetie dan een geheel andere rieliting insloeg '), zoodat wij

gedwongen waren voorloopig de koolwaterstof zelve als oplosmiddel

te kiezen.

Het p-broomsultbncidoride werd bereid uit broombenzol, door dit

met rookend zwavelzuui' te sultbiieeren, liet verkregen sult'oneerings-

mengsel met kalk te iieutralizeeren en liet kalkzout met Na, CO, in

hel natrinmzoui om te zetten ; hel aldus verkregen p-broomsnltbn-

zuuriuitriuni werd met PCl^ in het ehloride overgevoerd. Dit werd

met koud water van PO Cl, ontdaan en uit aetlier omgekrvstal-

liseerd.

Wij hadden het sulfonchloride als uitgangspunt gekozen, omdat

dit door koud water niet ontleed woitlt, terwijl het met waterige

kali bij verwarming snel wordt verzeept, zoodat het onaangegrepen

sulfonchloride van het aanwezige AICI3 en het gevormde HCl

door middel van koud water bevrijd kon worden en de hoeveelheid

daarna met zilvernitraal van bekende concentratie titrimetrisch kon

worden vastgesteld.

De benzolkoolwaterstoffen werden zorg\uldig met AlCI, gedroogd

en onder afsluiting van water bewaard.

De metingen werden verricht door, onder afsluiting van licht en

water, een oplossing te maken van bepaalde hoeveelheden sulfon-

chloride, aluminininchloride en koolwaterstof en aan deze oplossing

van tijd lot tijd een bepaald volume te onttrekken en te analv-

seeren.

Voor lic nadere bijzonderheden verwijzen wij naar het |)roefschrift

van den heer Olivier, dat binnenkort zal verschijnen.

Wij ontleenen hieraan eenige analyse-reeksen:

1) Zij verliep ilati vulgeiis het schema; Br C,.,H4 S(Jji;i + AlClj + CfiH,-,
=

Br OsHiSOo AlCb +C(;H3C1 +HG1.

64
Verslagen dei Afdeeling Natuuik. Dl. XXI. A". 191^/13.
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TABEL I.

Inwerking \an BrCjH4SOiCl (1 mol.) • .AlClj (1 mol.) op overmaat benzol.

Concentratie zuurchloride = 0.1 n.; 7" = 30°.

(CT— x) = concentratie zuurchloride in gram.mol. na den tijd t in minuten;

Kj = constante monomoleculaire reactie.

^//=
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schrijxon dil toe: Ie. a;ui Iicl opiioimMi x'iiii \\a(('r liij de iiiiiiii|)iilali("Mi,

lictfi'oeii xooriil dan van invloed wordi, wanneer de liüfvcollit-id wcrkxamo

katalvsjitnr gerinjï i< geworden ;

'2c. aan een gei'iny,(' |iai'al\>r \cr<»nr/,aakl dufii' de i'caiMie /,el\c.

Invloed vun de h'inih'nilitur.

TABEL III.

Als tabel 1, alleen de temperatuur = 40°.

(a-x)W K,
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Wij ziukI'MI (liwniit xoiider meer de f^eviilfitifkkiim kiimicn maken,

(iai liet fj;elieele reacticverlt^op ware weer Ie «jevcii door de betrekking :

dt
^/'C.Uii, (a—.r)

d. w. z. van een mononiolendaire, kalalyliseli beïnvloede reactie,

waarbij de snelheid der reactie evenrediji' ie aan de lioeveeliieid aan-

we/.iii clik)ride en lUin de lioeveelhcid van den katalvsator.

In dat ueval moest, bij gegeven eoncenlratie van den katalysator,

een verandering van de beginconcentratie van liel znnrchloride geen

wijziging brengen in de grootte van de constante.

X;inien wij ecliler een overmaat zinircldoride, dan verkregen wij

het volgende

TABEL V.

Concentratie AICI3 = O.I n.; zuurchloride = 0.15 n.; r = 30-

/
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Hiel (Ic (•(iiislaiilc \ (•i'krcL^cii l'ij aciiiiiiiKiIcculjiii-c Ikicv (cllicdcii /.imr-

(•lil(in<i(' AlCI., (cdiif. = '/,„ 11).

i )i> nvcniiaal /.iiiiiclildriilc i> dus solkdincii werkeloos, alléiTi (l;il

•/,iim'''hl(iri(lc is a<'licr, (la( aan lid ahiiiiiniiiiiicliloridc lichnnilon is.

In Ncrhand iiicl licl \oorgaaiidc j;oldt diis de hclrokkiiig

:

die

I

~ f^' X (\il(l, >' f'lhCJUSOJI.AUl^

lil (i|)lossiii<^- van een der weikzaiiie iiiojecnlcii is t\\\^ de reaetie-

siu'ilieid /ODwel eveiirediü aan ile lioeveellieid \aii liel andere mole-

eiinl, voor zoover dil mei den katai\ saliir in verhinding is {retredeii,

als iiiel de Idiale li(ie\ t'clln'id \;ni den kalalywatoi'.

Hetf^'eeii daarvan jicdnrcndi' de rcaciic o\ergaa( naar lid snllnn :

AICI,HrC.H,S(),('l + ('„II,, = IICI + ürCJI ,S()./ '„II,AI('I,

kan wel is waar liel /.nnrelddiide iiid meer acli\ccren, maar iii(ie(

overigens eoiislant kalalvliscli werkzaam lilijxeii.

Wij kniinen dit xerklarcn door aan Ie nemen, dal lid AlCI, het

i)enzol, waarmede liel (jfcn \erliindiiiu \(irml, ncl'in'crt tinri'rs(:hHli<i

of dl' Latitlijsiiliir umi hel sulf'diii'lildi'idc nf'd/ut het sii/foii. i/i'/xnif/i'ii w ').

Is de hoven aangegeven heliekkiiig juist, dan moei het toevoegen

van eeiic aaii den katalysator aequivalente hoeveelheid snUbn vóór

of tijdens de reactie, deze iiiel doen jilaats \indeii of doen ophou-

den, omdat één der noodzakelijke moleculen niet of iiiel meer ge-

activeerd kan worden.

Uit Tabel Vila en b blijkt dit inderdaad het geval te zijn.

TABEL Vila en b.

AlCis = 0.1 n.;suifonchIoride ==0.1 n. ^'^ '"
^J '^^'^T'^J^" °l'

" '^ '°^^^"

sulfon = O 1 n i

voegd, nadat alles homogeen
geworden was,

ia-x)m t (a—^)103

99.2
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kan geparalvsoerd worden, een merkbaar sterkere werking uitoefenen.

Wij hebben namelijk aangenomen, ilal de katalvsator het benzol óók

activeert en hij zal dit ongetwijfeld i>eter doen, naarmate hij minder

vastgelegd is; ook dit wordt door het experiment bevestigd. f^Tabel VIIIj.

TABEL VIII.

AICI3 = 0.2 n ; sulfonchioride = 0.1 n.

/
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door ;i;iii ic iiriiirn, (lal I laiiu/,a;uii mmIooiiI vergeleken liij II ver-

krijgoii wij lii'l door ons iic\-ondcn nMclie-xci-looi). ')

l);il ondci/ooli, dal in vciscliillcudc riclilinj;on wordl \(iorl»'Czel,

len ('inde InM \-efkr('i;fn i-csnitaal te luncslijicii, licefl in zooverre

liclil üfln-aclii, dal liel aliiniiniiinichloi idc iiicl dooi' licl tril van liet

/.icii \ crliiiMlrn ini'l een diT nioicknicn acli\ ecixMid wriki, immers

liiM \iijc AK'I, was \('('1 aciiever dan liel p'liondcnc. De cecds meer-

malen uilfi,es|)i'ok('n /.iens\\ ij/.c \an (''cn onxer 'j, (kil de katai} tisclie

werkinj;' van lid aliimininmchkniik' licriist op een invloed (door lieni

i/is/ticiitii' iicnounnk w('ll<(' /.ick doet ;^(.'lden \i\nv dal de eifjenlijke

vcrnindinu' lol sland konil, dus (k)or dit onderzoek l)eve!Stiii:<l.

In o\efeenslemiiunji daarmede liieek, dal uemeten werd een adtlitie-

reaelie van hel /.nnreldoride mei henzol, hel eerste alleen f^eaetiveerd

in /.oo\erre hel mei AK'I, ^clMnHh'ii is, liet l\^eede ^ieaclixeerd (hior

iiel lolaal aanwc/.iüc ahimiiiinmcidoride.

Wij helilien noü, eenijic metingen verrielit met lienzolderivaten,

teneinde iels te welen Ie komen o\ er den invloed van de snbstitneerende

groep o|) de reaclie-snellieid; daai'bij bleek, dat de reactie met tolnol,

voor 0,1 // znureldoride-AICk, en bij 30" zoo snel verliep, dat de

omzetting reeds grootendeels was afgeloopen, nadat de massa homogeen

was geworden; een couslanle kon slechts benaderd worden. Wij

geven hier de i'caclie-conslanlen verder voor benzol, chloorbenzol,

broombenzol en nilrobenzol bij ;]0° en \oor een concentratie \an het

znnrcldoride-AlCi, van 0.2 normaal,

toluol voor 0.1 n.

0.2 .,benzol ,,

broombenzol

clioorbenzol

nitrobenzol

> 0.0064

0.0021

0.00102

0.00080

0.00000

Wij zien uit dit overzichtje, dat er bij de reactie \'an Friedei. en

CttAFTS een andere opeenvolging der snelheidsbeïnvloedingen valt te

constaleeren dan bij de nitreering, waar zi,j vnor de melliyl-groe|i

en het cldooratooni volgens de onderzoekingen van Hoi.i.k.\i.\n en

zijn leerlingen juist hieraan tegengesteld is. Er moge echter op ge-

wezen worden, dal onze G|)eenvolging op metingen berust lerwijl de

opeenvolging der niirecring is afgeleid uit een vergelijking \an het

1) Niet het beslaan van een liiMgdijke ternairc verbinding is dus essentieel, daar

het reactie-verloop aangeelt, tial zij suel uiteenvalt, maar het ontstaan, hetgeen

door één onzer dislocatie is genoemd (Zie hieromtrent ook Proefschrift H. J. Prins

Delft 1912 p. 12 en 54).

-) Recueil 29, .ScS, 30, 381.
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riirip^eerend vprniop;en der jrroepen op de intredende nitrofjroep,

lietgeen misschien niet direkt met de nitreeringssnellieid verband lioudt.

Voor de nitvoerinir van de reactie van Krikoki. en 1'rafts is liet

blijkens dit onderzoek wensclieiijk, dat de katalysator steeds in

geringe overmaat aanwezig is, wanneer liij niet één der reageerende

moleculen een additioneele verbinding vormt.

T>e1ft^Wa(jeningen, December 1912.

Scheikunde. - I)e Heer Hoi.i.kman l)iedt eenc mededeeling aan

van de Meeren L. K. Woi.i'i' en K. H. Büchner : „itver het

(/edrag van geleien {gels) tegenover rloeiMotj'en en hare dampen."

(Mede aangeboden dünr den Heer F. A. H. Si.hrei.nemakers).

Gedurende een tweeial jaren hebben wij ons bezig geliouden mei

de nadere bestudeering van een door von Schrükder') ontdekt ver-

.H'hijnsel. Ofschoon onze onderzoekingen nog niet zijn afgesloten,

worden wij door een onlangs te onzer kennis gekomen \ erliandeling

van BaiN'croft') genoojit, reeds nu een verslag te geven van hel tol

heden gevondene.

VoN Schroï;dkr tleekU' lut'de een xi'rschillentl gedrag Ie hebben

waargenomen tusschen gelatine, die in waterdamp en die in vloei-

baar water was gezwollen : in het eerste geval nam de gelatine veel

minder water op dan in het laatste. Dit verschijnsel schijnt in strijd

niet het onmiddellijk uit de '2'"^' wet der mechanische warmletheorie

af te leiden beginsel, dal wanneer een aantal phasen met elkaar in

evenwicht is, het wegnemen van een der [)liasen (hier het water)

het evenwicht niet verbreekt, (^mdat wij hoegenaamd niet twijfelen

aan de geldigheid van de tweede hoofdwet en de gegeven verkla-

ringen ons niel bevredigden, hebben wij dit onderzoek aangevangen.

Een voor de hand liggende o|)inerkiiig moue dadelijk afgewezen

worden. Men zou kunnen nieenen, dat de wateropname in damp
tenslotte zoo langzaam geschiedt, dat op fieze wijze een evenwiclits-

loestand niet kan wonlen bereikt dan na uiterst langen tijd, m.a.w.

dat wij te doen zouden hebben met eenen schijnbaren evenwichts-

toestand. De onjuistheid hiervan wordt onmiddellijk bewezen door

hel fi'il, dat in vloeibaar water opgezwollen gelatine in eeiie ruimte

van verzadigden waterdamp water afgeeft.

1) Z. f. physik. Chemie 45, p. 76.

-; J. of physic. cliemistry XYI, p. 395.
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VoN SciiHoKDi'.it vond (lil vcrscliiiiisol ook, allux-ucl iiiimlfr duidelijk,

liij afiar-auai-, Icrwijl liij liij lilin>ci|ia|Mfr i'cii (iniKekeerd Redrivg

wiiai'iiain.

Na de \ i'rliaridcliiiii \aii \<in Si iiitoKDKu liocll, \()(ii/.(»(i\ er ons be-

kend is, ^een nionw cxitciinicnlccl onderzoek o\er dit verscliijnstd

plaats e,e\()nden. Wel /.ijn er dooi Khkundtjch ') en Bancroft ')

llieoretisclie ltes|iiej,'eiin.ü,en f;e^cven, die wij straks, evenal- «lie van

VON SciiROKDKK /.nilen liesincken.

Wij Iiebhen aiieroeist de pi'ocvcn \an von Schkokukr lierliaald \uoi'

,!>;elatiMe en agar-a^a r en liel \ erscliijnsei volkomen lievestiji,(i gevonden.

Heide sloffen laten /.icli ui de door ons geiirnikle eoiicerdratie

gemakkelijk mei tillrcer|ia|iiei- aidrogen, zoodai in mogelijk aanhangend

water geen oor/.;iak ler verklaring \an hel verseliijnsel kan gezocht

worden. Waar schimmel ot' liacleiiewerking oplrad, Iiehlieii wij

de proeven vei'worpen. (ieln-uikt werd zeer zuivere gelatine 'Nkj.son),

hetzelfde merk al> von SrnRoKOER bezigde. Ook de agar-agar was

zeer zuiver en door lang uiiwateren zooveel mogelijk van vreemde

bestanddeelen l)e\ rijd.

De stoffen bevonden zirh in exsiceatoren, terwijl voor een gelijk-

matige temperatuur zooveel mogelijk werd gezorgd.

Wij laten lui uil onze proefreeksen met gelatine en agar-agar één

voorbeeld volgen. Van een ongeveer 2 "/u gelatineoplossing werd een

plaatje gegoten.

Gewicht der versche plaat J .797 Gr.

„ na 8 dagen in waterdainp O.OöS ,,

,, ,, weder 8 dagen in waterdamp 0.056 ,,

,, ,, 3 dagen in \loeil)aar water 0.728 ,,

„ „ 11 „ „ «lamp 0.039 „

„ „ 4 „ „ vloeistof 0.758 „

„ 8 ,, ,, damp 0.043 „

„ (i ., „ vloeistof 0.800 „

Terwijl derhalve gelatine in waterdamp nog niet de helft van

haar gewicht absorbeert, woi-dl in vloeibaar water meer dan 25 keer

het eigen gewicht opgenomen. Een dergelijke verhouding wordt bij

agar-agar aangetroffen.

Gewicht der versch gegoten plaat 2.111 Gr.

,, na 8 dagen in damp 0.032 ,,

,, ,, weder 8 dagen in damp 0.037 ,,

,, ,, 3 dagen in vloeistof 0,422 ,,

') Kapillarchemie.

^) 1. c.
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< )()1\ iii iiH'tliv lalciiliiil mtIdiiiiI ccllonliiK^ licl/.clfdc ;
t]o (i|iz\vellill.2

in xloeistol" is oiif^ovcfi' vww sicrU, ilc ufiuime iii <livin|) eveneens.

\'('i(l('f liiiHV'ii wij hel \ ('rscliijiisoi nül< hij cauiitclioiic uan. Wi,j

tletl(Mi ilt' |irni'\cii iiid uniniiii cla^ticiiiii l'li. Xeil. I\ , oii wel in

xvlol en cliloi'dl'iiriii. lOcii iinii-ilijUlieiil hierliij was, lial <le opge-

zwollen cuoiilciKMic liijna \ IdciWaar weid ; (limr ceiiliifiigeereii gelukte

hef ocliler, liaar \an de xyiol ot' i-liioidfniiu ic sciieiilen. Dat zij in

grootere lioeveciiieid dan de eerstgenoemde sloÜ'en opinst, doet aan

de bewijskraelit <ler proeven geen at'l)reuk.

Zeer duidelijk wordl \ erder het versehijnsel aangetroil'en hij lanii-

naria en hoorn\lies in water; i)ij dit laatste werden, ot'sclioon het na

iu'l uitnemen uit de vloeistof goed at'gedi'oogd was, groote drn[)pels

op den hodeni \;ni liet sehaaltje gevonden. Wij willen hierbij dadelijk

opmerken, dal de/e heide stollen een zoo gecoinplieeerde struetnur

hehheii, dat het zeer wel mogelijk is, dat haar gedrag niet op geheel

dezelfde wijze als (hit der andere verklaard mo'^t worden.

Wij hadden hij al deze stoiïeii niet eolloïden te doen; het leek

ons nu wel de mocilr waard, 'e traehlen het versehijnsel ook" hij

krislallijne slulf'en lerug Ie vinden. Door eene mededeeling van

Fkschkk en lioBKKT.u; ') werd oirze aandaeht gevestigd o|) den myri-

eylak'ohol '), en wel samen mei cldorotorm en amvlaleohol. Wij zijn

geneigd lot ile eouclusic, dal deze slof inderdaad liel plienomeen

vertoont, doeh de verschillen zijn zoo veel geringer, dat wij nog

geen volledige zekerheid dienaangaande hebben verkregen. De voor-

naamste font bij al deze proeven is wel in het aanhangen van vloei-

stof gelegen, en deze heeft natuurlijk meer inxloed, naar mate het

gelieele verschil kleiner is.

Behalve deze stof onderzochten wij stearinezuur met azijnzuur en

anihraeeen met aethylalcohol ; bij deze stelsels zijn de verschillen nog

kleiner en is de onzekerheid dus nog grooter ").

Na al deze stoffen, die het verschijnsel in meerdere of mindere

mate wel vertoonen, moeten thans eenige andere genoemd worden,

waarbij ons onderzoek een negatieve uitkomst opleverde of de ver-

schillen zich niet hoven de waarnemingsfouten verhieven. Deze zijn

kiezelzuurgel, gelijk men reeds uil \an Hemmet.en's experimenten kon

1) Jahresber. d. Schles. Ges. f. VuUnl. Kullur 86, 36.

') Deze stof werd voor ons in het laboratorium van Prof. Hondius Büldingk

uit carnaubawas bereid ; blijkens een onderzoek van Dr. B. G. Escher was zij

zondei' eenigen twijfel geheel kristallijn. Beide lieeren zeggen wij voor hunne be-

liulpzaamlieid hartelijk dank.

*) Of liet ver.^cliijnsel ook bij twee normale, niet mengbare vloeislolïen optreedt,

is een vraag, die zich hieraan onmiddellijk aansluit. Proeven hierover zijn ingang.
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afleiden, jj:eeoH{;iileer<l alliiimine (siTuiiiallMiiiiiiie \ aii .Mkiu ki en oiifier

(Ie krislallijne lioliamen stilliiet ; hij «lil laatste hedroeg de jielieele

\vatef(>|inrtine sleclils ',i "/\,. Nii't oiidcrzoclit lielibeii wij de iivdroxvden

der /,\vai-e melaleii. «midat het oii,s niet ni(ijj;elijk leek, deze in on ver-

anderden toestand \aii liet aaniiaiijiiend water te hevrijtien. Wij

wenschen dus geen slellin<; (e nemen tegenover de oii(K'r/.oekingen

van FooTE ') en Rakowski ;. Evenwel moet een enkel woord gezegd

worden over een merkwaai'dige waarneming van Foori;, waai-o|»

de iieei' Rakowski onze aandaelit vestigde. Footi'. vond iil., dat een

kroesje inel water, geplaatst in een goed gesloten weegdeselije, op

welks l)(»dem zieli eveneens water l)e\ond, en dat in een thermostaat

opgehangen was, eid<ele milligianimen in gi'wielil afnam. Daarlatende,

dat tlieoreti.sch de waterhoeveelheid, die het hoogst stmxt, geheel ver-

dampen moet, merken wij op, dal in eik ge\al het \erscliil. \\aar\an

FooTK spreekt (7 m (i.) van eengeheel andere grootte is, dan waarmee

wij hier te doen heblien. n.l. hondei-d en meer m.(!.

Wij /.idieii ihaus overgaan tol liet bespreken van de gegeven ver-

klaringen. Ilieri)ij komt in de eerste plaats de vraag naar voren, of

de onderzoehte stollen uit één, dan wel twee phasen besttmn. Sinds

VAN Bemmki.kn en Hahdy neemt men \ rij algemeen aan, dat geleien

tweephasige systemen zijn. Wat nu sioli'eii als het kiezelznur betreft,

willen wij dit volstrekt niet bestrijden, voor gelatine, oelloïdine en

eaontclioiio lijken ons echter de argumenten nii't dwingend. Vragen

wij, waarop de onderstelling steunt:

1". het bekende omslagpunt en het verder gedrag van kiezelzuur-

gels (VAN Bkmmei-en) ; een dergelijk gedrag vinden wij bij agar,

gelatine, eelloïdine en caontohonc niet.

2°. de uitpersproeven ; deze bewijzen niets. 0|) dezelfde manier

kan men een Na Cl oplossing van water berooven, door haar in een

pot met lialfdoorlaalbareii wand aaii oen druk, liooger dan <leu osmo-

tischen te onderwerpen. Zij vei'liest dan water ; toch zal niemand

beweren, dat deze oplossing uit twee pl.'a.sen beslaat. In liet geval

van agar speelt de doek, waarin geperst wordt, de rol van senn-

permeabel membraan.
3°. de analogie met \vater-alcohol-gelaline-mengsels, waarin het

volgens Hardy ') gelukt, druppeltjes zich te zien afscheiden. Afge-

zien van de vraag, of deze druppolijes juist bij het stolpunt optreden,

is hel met geoorloof<l. dil iiij een systeem van drie com|)Ouenleu

1) J. Amer. Cliem. Soc. 30, 1388.

-') Zeilschr. für Gliem. und industrie der Kolloïde. 11, 22.

») Z. pliys. Cliem. 33, 'SM.



•i;»:!

\ ('rivii';;L'ii rcsiillaul (i|) een \iiii Iwcc (•(tiii|»(Miciil('ii loc Ie |);i>seii ').

4°. liet gedrag van gelatine on agar, die in den vloeibaren toe-

stand steeds, in i\o]\ gestoMon niel o|>losl»aar /.ijii in water, terwijl

in het algeinecMi de oplossing in haar geheel sloll. Het lijkt geens-

zins onmogelijk-, Ier vei'klaring van dit gedrag met één |)hase te

volstaan, als men slechts de hyslerese in aanmerking neemt.

5". de siriicliiiiiliccldfn liij sicrke \orgroo(ing, die lii'TsciiLi gs-

\onden h(^et'l. I )aai' de/.e strucliinr echter op de grens \-an /.iclit-

haarniaken mei den microscoop ligl en zij door allerlei knnstmatige

niiddel(>n le\\eeggel>racht moet worden, komt haar, naar onze mee-

iiing, weinig l)ewijskrachl loe. 15o\enilien lielilicii i^idangs Zsiomondy en

1! vciiMANN ') nicl den ullraniicroscoop aangetoond, dat zoowel hij

kiezelznnrgels als hij gclaline de lionw een veel (ijiiere is. Of men
dan nog van ,,phasen" spreken kan, helwijt'elcii wij. Dal er in gelatine-

oplossingen lUDlccindconipIcM'ii milstaan, geloo\'cn ook wij «'el ; doch

deze zijn ook in zeer vertinnde, inet meer stollende oi)lossiiigen nog

waarneembaar ") {meA den nllranuci'oscoop), welke men dan eveneens

als tvveephasig zou moeten opvallen ; hiervoor zien wij niet de

minste reden.

ti". De mend)raanvorming in gels door tegengestelde diffusie van

elkaar [ireciiiileerende zouten *). Waarom deze neerslagen uitsluitend

in de holten van het gel z<Mideii ontslaan, is ons inel duidelijk.

Bespreken we nu eerst de verklaring \an H.\nckoft, die geheel

dezelfde is als ook wij oorspronkelijk in het oog gevat hadden, doch

die wij om de hierna te noemen i'edeiiea verlaten hebben. Zij neemt

in het gel een walerarme en een waterrijke phase aan, die door

gekromde ojipervlakken gescheiden zijn. Het evenwicht in den damp
geeft nu het gehalte der walerarme phase aan : lu'l water, dat door

de gelaliiu' in de vloeistof nog opgenomen woi'dl, vormi de tweede

phase. Volgens onze waarnemingen zou dan de walerarme phase

\an agar 50 "/„ agar bevatten,- uil II.vrdy's uitpersjjroeven volgteen

gehalte van H tot 5 %. Dit klopl dus niel precies ! We dienen ons

nu een nadere voorstelling van den bouw der gelei Ie vormen; we
kunnen een open of een gesloten celstructuur aannemen. In de eerste

onderstelling zal de liypothese van B.\ncruft alleen doorgaan, indien

de o|)|)er\ laklesjianning van de waterrijke t.o.v. de vvaterarme phase

is als die van kwik t.o.\-. glas. Of dil laatste het geval is, hebben
wij nagegaan, dooi (•a|)illaire glazen buisjes van binnen mei een

1) Bachmann, Z. aiiorg. tllieiii. 73, 12") koiul tut liezelMr rciiicliisif.

-) Z. anorg. Clu'iu. 71, 350: 73, V2ö.

^) Zie hierover vooral Bachmann l.c.

*) Bechhold, Z pliys t^liem. 52. 185.
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laajrje gelatine, agar, celluïdine of caoulrhono te bedekken. We
\(iM(ien een gedrag als bij water t.o.v. glas ; alleen bij gelatine

in damp-evenvvieht of droog zagen wij een bollen meniscus ; in

opgezwollen toestand gedroeg zij zieli als de andere stoffen. Een

open eelstruftnnr is derhalve met Bancroft's verklaring niet

vercenigltaar. Hiertegen pleit ook liet feit dat een plaatje ge-

latine, dat vertikaal voor de lioifl in water woedt gedomi)eld, alleen

in die ondergedompelde lielit opzwelt, terwijl liet boven het water

zich bevindend deel geheel in uiterlijk overeenkomt met gelatine

in dampevenwichl. Immeis liadden we met een 0|)en celstructuur

te doen, dan moesten de kanaaltjes zich door capillaire werking

vullen. Of wc een open of wel een gesloten structuur krijgen, zal

afhangen van de vraag, welke phase zich het eerst afscheidt. Is dit

de waterarme en dus meest visceuze, dan ontstaat waarschijnlijk een

open structuur en staat de waterrijke phase hol; komt echter deze

laat.ste het eerst tot afscheiding, dan staat zij natuurlijk bol. Hij

B.\S(1!oft"s verklaring moet dus bij al die stoffen in alle concen-

traties de waterrijke phase zich eerst afscheiden, hetgeen niet onmo-

gelijk is. Bij kiezelzuurgel valuminiumgcl), waar de waterarme phase

afscheidt, is dus een open structuur te wachten. Waar de opper-

vlaktespanning ook hier wel zal zijn als water t. o. v. glas — het

gel wordt door water volkomen bevochtigd — zal het gel het

verschijnsel van vox Schrokder niet moeten geven. Inderdaad hebben

wij fen VAN Bkmmki.kn) het ook niet gevonden, in tegenstelling met

Bancroft's uitspraak, dat gelatine en aluuiiniunigel volkomen over-

eenkomstig zijn.

Dat in vloeibaar watei' opgezwollen gehilino in een verzadigde

vvaterdampatmosfeer water afstaat, is dus op deze manier wel te

verklaren; zelfs zouden wij uit hel dainpdrukverschil der in water

en in damp opgezwollen gelatine de grootte der di-uppels kunnen

bepalen, von Schrokder heeft dit verschil trachten Ie benaderen, door

gelatine in zoutoplossingen te laten zwellen en de concentratie der

oplossing te bepalen, bij welke het verschijnsel niet meer optrad. Hij

vond dat ilit het geval was bij een Na, S(>,-oplossing, die ligt tusschen

10 ' en JÜ'*' normaal. Dit zou een dampdrukverschil geven van

+ 3.1()— ' niM. water, waaruit voor den straal der druppels in de

gelei ± 9 luM. zou volgen ', een khiaiblijkelijk onmogelijke uitkomst.

Inderdaad zijn wij, de proeven van vos Schroeoer nadoende, tot een

auilcr resultaat gekomen: eelloïdinc. in een oplossing van 3 "/„ Hg Cl,

2fttt

1) Volgens (Ie bekende fünnulf: A p = „u t^"" '^Ü^'- ^-'iwolsoii, Leluh. d. Pliys.

111, 744) en aauueiueud, dut ile druppels bollen zijn.
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in ulisoliilcn uIcipIkiI i;<'/,\\i>lli'ii, vcilodiil hel \ci'S('liijii^cl vsfl. W'ï]

zijn NooiiK'inciis Ic iiaclilcn mcl oen difccle inelliOflc liet dampdrnk-

verscliil to melen. Xenien wij andoiv-ijds iiaii, dal de din|)|»elgi'()Oile

bij ,ü,olaline 5 pii Uediaan'! ' j, dan berekenen wij een iiani|is|)anninf^s-

verseliii \an + K'O mlM. waler, een bedraij', ilal ons lanieiijk hoo;^ bjkf.

VjV is echlei' een ernslii^ iie/.waai' tef^eii deze verklarinji aan te

voeren. 11(>I in \l(ieisl(if ii|i^e/,W()lleii j^el \erliesl in den damp water,

wat ten gevolde iieet'l, hetzij dal ei' leege rniniten, met bu-ht en danif)

gevidd, in ontstaan, heizij dat liet gel, naar mate het water er nil

gaal, iidiriin|il. Het eerste is het geval bij kiezelznnrgel, zooals het

opaak worden bew ijsl ; liet tweede kond voor bij gelatine, agar, cel-

loïdine, caoulehoMc, die helder blijven, doeli inkrimpen. Zijn er nu
iji'i'n /i'iyi' riuintiii. i/iin />i'i/r/j/n'ii tnj ni.et, lioc di'Zi', nU het </el in

(/(• vloi'istoj i/c/iri(r/it iroi-ilt, (i/m/riiir Lunuoi ontstaan. Dit bezwaar
wer|»t o. i. de gelieele theorie \an livNcnoiT omver.

Wal nn de opnu'rkingen van von Sciiroeuek aangaal, deze geven

eigenlijk geen verklaring. Von S(Hhoedei{ wil alleen den onmiddel-

lijken strijd tegen de tweede hoofdwet ophefï'en, en merkt daartoe

op, dat het itrengen van het gel nit de vloeistof in den damp snel

geschiedt, en dat de snelheid van dit proces invloed hebben kan op
den verrichten ariieid. Men kan dit betoog, dat, zooals Banckoet zegt,

wel niemand zal bevredigen, ontzenuwen, door de door von Schroedkr

bedachte proef iels andt'rs in te richten. Schenkt men id. oji de

gelatine, die in dampevenwicht is, zooveel water als nog geheel

opgenomen kan worden, en plaatst men het geheel in een met water-

damp verzadigde rnimie, dan staat de eerst opgezwollen gelatine weder
waterdamp af, tt>t het dampe\ enwichl iiereikt is. ()|) deze manier
vervalt de meerdere arl)eid, die volgens von Schkoedkk noodig is,

om de gelatine snel nit de vloeistof Ie nemen.

Fkeindeich -) roept in zijn verklaring bijzondei'e aantrekkings-

krachlen van de omgevende vloeistof op het gel te hulp. Zoolang
men niet preciseert, welke deze krachten zijn, en waarom zij juist

bij deze stollen zoo'n grooten invloed hebben, lijkt deze vooi-stelling

ons niet veel meer dan een omschrijving der feiten, en sluiten wij

ons aan bij de mecning van l>.\Nri{OET, die haar „neither very clear,

nor very convincing" noemt.

Zelf moeten wij erkennen, dat ook wij nog geen bevredigende

verklaring kumien geven, (iaan wij echter na, in welke richtingen

een oplossing gezocht zou kunnen worden, dan vinden wij hysterese,

1) 5 fiu is (Ic liiauuU-i- ik'i- kuiiaailjcs in Si U.,-gel, zooal.s die door Zsiginondy
wordt aangeiiumen.

-'; Kapillarcliemie, pg. 404, 7.
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zwaarickraclil en oapillaire werking als drie uiDgelijke luomontcn.

Wat de livsterese betreft, deze zou wel de niogelijkheiil van oen

I)erpetuum mobile der tweede soort opheffen ; men zou dan moeten

aannemen, dat er in het gel elke keer veranderingen achterblijven,

waardoor men bij het overltrengen uit vloeistof in damp en omge-

keerd niet tot in het oneindige verschillen zou kunnen constateeren.

Wij hebben hiervan geen duidelijke aanwijzing gevonden, maar het

is mogelijk, dat wij het niet vaak genoeg herhaald hebben. Eon dieper

gaande verklaring is ook dit natuurlijk niet.

Wanneer wij nu \ ragen, wal de imhied van de zwtuirlekraclit

zijn kan, dan merken wij allereerst o\i, dat deze welliciit de afname

in damp, docii nooit de toename in vioeislof zou kunnen \erklaren.

Wij zouden t)ns eerstgenoemde aldus kunnen \oorstelien, dat de

waterrijke pliase als het ware uitzakt en deihalve tiaji den onder-

kant een bol oppervlak geeft ; evenwel doet het feit, dat gelatine,

in glazen schaaltjes gegoten, het verschijnsel vertoont, deze verkla-

ring teniet. Bovendien heeft von Schrokder reeds enkele proeven

over den ijivloed der zwaartekracht gedaan, doch met negatief

resultaat. Dit zou echter op zich zelf geen voldoende grond zijn, om
de werking der gravitatie Ie ontkennen, daar het effect wel te gering

voor de waarneming zijn kan, zooals B.vxcROtT terecht opgemei'kt heeft.

Zoeken wij ten slotte in capillaire krachten een oorzaak voor het

verschijnsel, dan komen wij niet veel verder dan Freinulich, al zal

in deze richting wellicht hel meeste succes te hopen zijn.

/'(it/i. A)iat. en Anorg. Cheni. Lab.

Universiteit van Amnterdmn.

Anatomie. — De Heer Winki.kk bieill eene mededeeling lum van

den Heer C. T. van VAi,KENBUR(i. ,,( >rer het roorkonien van

een aapspleet hij den )iien.fc/i".

(Mede aangebüdcii dudi Avn Heur L. Bolk).

Het is >iu(ls lang i)ekeiiil, dal ingeval \au (miwikkelingsstoornissen

van hel centraal zenuwstelsel bij den men.sch onder omstandigheden

eene groeve op het oppei'vlak van den achterhoofdskwab kan voor-

komen, die levendig licrinneri aan den zoogenaanideii aapspleet der

anthropoiden. ]k deelde daar\an vroeger reeds een voorbeeld mede ').

De toen don\- mij als aapspleet gekenschelsle groi've Noldeed aan den

') Van Valkenburg, Oppervlak uu bouw van dun corlex. van eun uiikrocefaie

idiote. Verslag Kon. Ac. v. Wel. 19ÜII, blz. '20:2.
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cibcli, (i;il allliaiis ceii doel van liaar uccipilale «fri-nswiiidiiig scliors-

kronkels in (\o (iioi)lc van de s|)lee( — samenhangende met den

parietalt'M kwali iMMlcktc (opeivnliseerde). Dcor Ei.mot Smith ')

zijn liersenen van Ki>yiilenarcn liesciiroven, waarbij liij zeer dikwijls

een aa|)!si)lecl vond (70 "/„ der lieniisfereii), zoodat liij den aulc.

luniitus (zijn naam voor aapsleet) liaast als eene regelmatige groeve

l)escliou\\ t (bij Eg\ plenaren). Ukoumann ') i)evestigde deze oj)vatting

luxn 3 Javaneidierseneii. Daarlegviiover houdt Zei kkkkandi, '') een

aa[)S[)leet bij don niensoii voor geiioel onbewezen. Ten bcivijze beeld!

hij in zijn aangehaald opstel eenige hersenen af. Het merkwaardige

is nu, dal op de/A' oppcrx laklon natuurlijk niet voordacht door

ZucKKKKANDi. uilgczoclit — zoiidor eonigon twijfel door Ki.i.iot Smith

overal een aapspleet iiy/ gediagnosticeerd zou worden.

Hoe dit te rijmen? Wij lezen bij Zuckerkandf, (l.c.) : ,,Am mensch-

,,lichou (icliiru sdjl imr dann \ on einer Alfenspalte die Rede sein,

,,wenn au der llomispharenoborlhiche beide Raiider der fraglichen

„Furche luil jenen der Affenspalte am Affengeliirii identisch sind.

„Trifl'i dies nichl zu, lii'gt oine Furche vor, welche uur aiif einer

„Seite (hinteu) von eineiii <ler (ironzrander der Affenspalte abge-

„schlossen ist, vvahrend der andere (vordere) nicht mehr dem Gyv.

„angularis sondern eiiiem Heslandteil der Affenspaltengrube (Ueber-

„gangswindungen) angehorl, dann hat man es nicht mit der typischen

Affenspalte zn tun."

ZccKERKANüi. legt sterk den nadruk op een verschil tusschen aap-

spleet — d. i. de spli'ct tusschen het opercuhim occipitale en de

parietale winding, die frontaal van de geoperculiseerde overgangs-

windingen ligt — en de aapspleek/z-ocrt? — d. i. de snlcus, die in

de diepte van de aapspleet ligt.

Dit onderscheid moet men onvoorwaardelijk aanvaarden en voor

zoover mij bekend is, geschiedde dil ook door de meeste schrijvers

(Bolk, e. a.j.

Het is echter eene andere vraag of dit onderscheid wel van dien

aard is, dat daarop alleen voorgoed de homologiseering tusschen een

aapspleet en een daaraan zeer o\ereenkomstige groeve bij den mensch

') Elliot SMrrH, Studies on tliu luorpliolugy of the liuman brain. Records of the

Egyptian Governmentschool of medieiue. Cairo 1904.

Elliot Smith, The persislence in the human brain of certaiu featnres usually

supposed to be distinctive of apes. Hepoil of the British Assoc. for the advanc.

of Science 1904,- p. 715.

~) Brodmann, Reilrilge zur liislologischen Lokahsation der Grosshirnrinde V. .Journ.

f. Psych. u. Neuioi. Bd. VI. S. 29Ü.

*) ZucKEBKANDL, Ueber die Affenspalte uud das Opercul. occipit. des mensch-

licheu Gehirns. Obersteiners Arbeilen Bd. XII, S. 207.

65

Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXI. A". 1912/13.
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zon moeten afstuiten. Immers die overeenkomst wordt zelfs door

ZicKKRKANDi, grif toegegevcii, Uiingezien liij iicl voorkomen van „AtTen-

spaltresten" bij den nienscii toegeeft. Elliot S.mith meent dan ook,

dat liet meeningsverschil niet meer is dan een strijd urn woorden.

Klaarblijkelijk draait de zaak liierom -. wat is in liet aapspleet-komplcx

de kern? Men heeft dan de keus tussolien de siileet — die het

bestaan van dieptewindingen en een deze bedekkend opereulum

postuleert — en de op den spleetbodem aanwezige ijroeve, die, als

er geen dieptewindingen te operculiseeren zijn, er uitziet als elke

andere sulcus.

Nu leert ons de studie der lagere aapsoorten (platyrrhinen), ook

die van sommige halfapen'), dat aldaar een groeve wordt gevonden,

die buiten eiken twijfel als sulcus simialis (s. lunatus) moet worden

aangeduid, zonder dat er van dieptewindingen, opcrctdiseerinf^, een

eigenlijke aapspleet, sprake beiioeft te zijn.

Deze gi'oeve loopt bij die dieien dwars — veelal niet tot aan de

middellijn toe — over een deel van liet dorsale oppervlak van den

lob. ocoi|)ita!is. Er mondt geen andere sulcus in uit ; zij ligt occipitaal

van den suic. paricto-occipitalis.

Bij sommige platyrrhinen (ateles) vormt de sulc. interparietalis (die

den sulc. huiatus, zooals gezegd, niet bereikt) een T-vormig eindstuk,

bij enkele exemplaren van halfapen somtijds reeds aangeduid. Ik

verwijs voor dit geheele vraagstuk den belanghebbende naiir het

referaat, door Dr. Arikns-Kapi>krs in 1913 op het Internationaal Congres

voor Geneeskunde te Londen uit te brengen : Cerehral locnlization

and the .iiijnijicance of .suJci.

Klimmende in de reeks der apen '} vinden we dat de sulc. inter-

[larietalis bij katarrhinen zijn distale einde heeft in de aapspleet.

Tevens vindt men dan, dal in de diepte van do laatste schorswindingen

zijn verborgen ; haar occipitale lip ki-ijgt dus een werkelijk operculi-

seerend karakter.

De hoogste katarrhinen — de anthropoiden — vertoonen doorgaans

een begin van schijnbaren terugkeer tot lagere verhoudingen, doordat

een deel der diepe overgangswindingen (de eerste) oppervlakkig is

geworden. Deze is echter nog door den sulc. interparietalis van het

ojtpervlakkig deel der 2'''' overgangswinding gescheiden. Een derge-

lijken toestand vindt men bij de vroeger door mij beschreven micro-

1) Ziehen, Ueber die Grosshirnfurchung der Halbafi'en. Arch. f. Psych. Bd. 28

S. 898.

-) KüKENTH.\L u. ZiEiitN, Uiilcrsucliungeii uber die Grosshirnfurchen der Primaten.

Junaischu Zeitschr. lïir Xaturwissenscli. Bd. '29, S. 1.

Zie verdere literatuur by Ariens Kappers (1. c).



cefale idiote (l.c.)- Wanneer nu bovendien de 2''*^ en 3''*= overgangs-

winding oppervlakkig worden, d. \v. z. wanneer deze uit de diepte

van de aapsploot op het oppervlak van don lob. parielalis overgaan,

dan blijl'i van liet gelieele aapspleetkoinplex eventueel allei'u de

bodonigrocve over, die dan, wat haar parietale lip betreft, eene andere

begrenzing heeft dan bij de anthropoidcn hel geval was, althans wat

betreft het gebied der "i''"-' en 'A'^'' overgano-swinding. Intussehen is

dit niel altijd het geval. Odk daar, waar van grove ontwikkelings-

stoornissen als in het bovenaangeluvaide geval van niikrocefalie geen

s|)rake is, kan men kleine verborgen windingen aantreffen (zie ook

.sommige teekeningon bij Zl'ckkrk.vndi, 1. c). Dergelijke hersenen

leveren den verbindenden sehakel tu.sschen de aapspleet in engeren

zin — zooals die bij anthropoiden voorkomt — en den suleus lunatus

(zooals we hem met Hi.i.iox S.mith het best noemen) van den mensch.

Over de tVeipientie van de aanwezigheid dezer groeve bij den

Europeaan kan ik aan een beseheiden materiaal geen percentage

opgeven van eenige statistische waarde.

Bij 22 idiotenhemisferen van het Hersenin.stituut vind ik haar 8 maal.

Ook bij normale meiiselien komt zij ,,dikwijls" voor. Reeds Elliot Sauth

wees oj) de hersenfoto's bij Retziüs. Ik kan dit aan ons eigen materiaal

bevestigen. Oï er, zooals Elliot Smith schijnt te raeenen een voor-

keur bestaat \oor de linker iiemisfeer in dit opzicht, kon ik niet

stellig uitmaken.

Intusschen Idijft liij ai deze vaststellingen de noodzakelijheid zich

te verstaan over de diagnose suleus lunatus. Eene delinitie daarvan

te geven van volstrekte waarde, d. w. z. zonder daarin de verhouding

tot naburige suici te betrekkeu, is onmogelijk. Als voorwaarden tot

het aannemen van een suleus lunatus stelde ik in het algemeen de

volgende verhoudingen en toestanden :

1. De betreffende groeve ligt eenigszins halvemaanvormig (met

haar concaviteit oecipitaal) of meer transversaal niet vei' van de pool

van de achterhoofdskwab

;

2. In haar lateraal gedeelte mondt eene groeve uit, die veelal

met de eerste temporale groeve samenhangt (suleus praelunatus)

;

3. Min of meer parallel met haar, verder frontaal, ligt eene

groeve, waarin de suleus interparietalis zijn einde vindt i'snlc. occi-

pitalis transversus)

;

4. Het occipitale einde van den suleus calcarinus valt (al of niet

om den mantelkant heengebogen) achter haai', en grijpt soms in

tusschen twee daar aanwezige suïci occipitales (die V-vormig kunnen

samenhangen).

65*



1000

r

Figuur 1 stelt een van acliteren geziene

occipitalc kwab (van een idioot) voor, waarop

genoemde desiderata meest vervuld /ijn.

Aan de hoofdeisclien is voldiuui : de ligging

van de sulci occipitalis transversns (o. t.) en

calcarinus {ca) resp. viiór en achter den snlcus

Ica lunatus) [Lun.) is typisch. In den eersten

mondt de sulcus interparietalis [i-p] ; de sidcus

parieto-occipitalis {po) snijdt frontaal van hem

L. Occipitale kwab van <^'^" medialen mantelkant. Eene aanduiding

den idioot Z) van achteren eener V-\orin der occipitale snlci {o) tusschen

gezien. De stippellijn duidt ^elke de sulo. calcarinus wijst, is aanwezig.
de richting aan waarinde „

i i .. / i • i -j i-i i ~..

_, , , f ^ De sulcus praelunatus {prl.) is duidelnk, hangt
snede loopt waarnaar tig. 4 ' '•t ' j > o

is genomen; voor de ver. echter niet onmiddellijk samen met den sulc.

kortingen zie tekst. temporalis primus [t^]. Alle andere hemisferen,

die den sulcus lunatus bezitten, vertoonen een dergelijk beeld. De

grootste variatie bestaat in de occipitale sulci en de verhoudingen

van den sulcus praelunatus. Aan de genoemde ,, hoofdeisclien"

beantwoorden onze gevallen, waar een sulcus lunatus werd aangenomen,

alle, met ééne uitzondering. In dit laatste (het betreft een idioot met

in de sagitlale afmeting wat kleine hersenen ; hersengewicht ongeveer

1000 gram) is de cuneus zeer smal, doordat de sulcus calcarinus

sterk dorsaal gericht is. Ter toeliciiting dient

figuur 2. Op de grens van het achterste

derde deel \ au den cuneus splijt deze groeve

zich T-vorinig. De onderste tak eindigt bij de

occipitale pool, achter den sulcus lunatus,

de dorsale tak bereikt den medialen mantel-

kant onmiddellijk achter den sulcus parietoöc-

L. occipitale kwab van den e-iiiitalis; dus niet alleenver vóór den sulcus
idioot M^. van de mediale ' ,,.'.,, • ,

zijde gezien lunatus, maar zelfs vocn- den sulcus occipitalis

^^V^;^c'^!^;n^'''^' transversus. (Zie fig. 3). Dat deze tak inder-

C = corpus callosum (spie- daad tot den snlcus calcarinus moet worden

gerekend, en niet een in den sulcus calcarinus

uitmondende cunensgroeve is, leid ik af uit

het feit, dat zijne lippen even duidelijk als het

o\erige deel \an den betreffenden sulcus eene

fraaie streep \aii \ icQ d'Azyr vertoonen. Met

liet gebruik maken van dit argument is een

nieuw element in de redeneeringin gevoerd van

Dezelfde occipitale kwab mikrosk()[)iscli-aiioton)ischcn, en zelfs, zoo men

SJ:^llZn!S'fls ^vil, fjsiologischen aard. Immers, velen zien ui

Fig. 2.

Fig. 3.

boven.
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het gol)io(! waarover pjeiiooinde stroop zicli nill)feii]t liot ein(li;ïiiiji;s-

gebied der oeiitri|)clalc, geiiiculo-occipitalc straling, liet recipieereiid

optische scliorsveld.

Afgescheiden van eiiie fvsiokigische t'nnklie en zelfs van bepaalde

projektieverliindingen, mag men bij don monsoli als vaststaand aan-

nemen, dat men, overal waar zicii de typische stria Vicq d'Azjr

vertoont, te doen heeft niet een veld van eigen karakter, dat om
zijne Dijzondere betrekkingen (in de groole meerderheid der gevallen)

tot de begrenzing van den snlcns calcariniis, als regio calcarina kan

worden gekenschetst. Area striata (Eli.iot Smith) veld 17 (Brodmann)

en regio calcarina worden diensvolgens bij den mensch als synonyma

beschouwd. .Met iiiijno i)Ovenstaande gevolgtrekking, dat de in den

snlcns calcariniis uitmondende ciinensgroeve inderdaad als een eindtak

van dien snlcns opgevat moot worden, meen ik dus niets gewaagds

te hebben beweerd.

Bij den aap strekt zich, zooals vooral Brodmann ') ons heeft geleerd,

de area striata, (zijn veld 17), uit over de laterale vlakte van den

lob. occipitalis (het opercnium occipitale") tol aan de aapspleet.

Ei.LioT Smith constateerde bij zijn Egyptenaren hetzelfde, zij het

dan o\er een wat smallere strook van het betrefiende gebied en hij

gebruikt dat feit als een der argumenten om zijn sulc. lunatus met

de aapspleet te homologiseeren. Deze schrijver vat het verband

tusschen histologiscli gekarakteriseerde velden en hersengroeven zeer

schematisch op, in dien zin, dal hij als grenzen der eerste zeer

regelmatig de laatste aanneemt en afbeeldt '). Daargelaten, dat zijne

zienswijze na de onderzoekingen van Brodmann, Campbell, e.a. niet

in dezen vorm is vol te houden, veronderstelt ze bovendien in het

ons bezighoudend geval eene volkomen homologie in de verhouding

tusschen den snlcns lunatus tol de area striata bij aap en mensch.

Blijkens de fylogenese der hersengroeven bestaat er geen volkomen

parallelisme tusschen de evolutie der groeven en de relatieve plaats-

veranderingen der speciale schorszónes.

Reeds Ziehen ') wees op de betrekkelijke traagheid, waarmede in

de ontwikkelingsreeks der zoogdieren snlci hun plaats veranderen.

Tot eenzelfde, doch verder doorgevoerde conclusie komt Arij'ns-

K.\PPERS op andere gronden in zijn nog uit te brengen referaat;

,,sulci zijn conservatiever dan de naburige schorszones".

'). Brodmann : Vergleichende LokaJisationslehre der Grosshirnrinde. Leipzig 1909.

-) Elliot Smith: A new topographical survey of the humaii cerebral cortex.
Journ. of Anat. and Phjsiol. Vol. 41.

*). Ziehen: Ein Beitrag zur Lehre vonv den Bcziehungen zwischen Lage and
Function im Bereich der motorisclien Regiou der Grosshirnrinde, mit specieller

Rücksicht auf das Rindenfeld des Orbicularis oculi. Arch. f. Physiologie 1899, S. 173,
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Wanneer dus al bij den niensch de area striata tot aan den sulcus

Innatus — waar die aanwezig is — zich uitbreidt, dan mtvg men
liierin een zeer welkome be\estiging zien van bet langs anderen

(morfologischen) weg vastgestelde feit der overeenkomst tussclien

snlc. Innatns en aapspleet. Uitgangspunt ten bewijze eener homologie —
als hoedanig Eu.ioth S.MiTn deze omstandigheid opvat — kan ze

echter niet zijn. Voorzoover met zekerheid de uitbreiding der area

striata makroskopisch (met de loupe) kan worden nagegaan (hierop

steunt Ei.i.ioT Smith's onderzoek dienaangaande) levei't het materiaal

van het Herseninstitiuit niet eenvormige gegevens. Niet altijd schijnt

de area striata dorsolateraal door den sulc. lunatus begrensd te worden;

ook is deze begrenzing geene scherpe in dien zin, dat groeve en veld

zonder éénige tusschenruimte moeten aaneensluiten (hierin stemt ons

materiaal mot Brodmann's Javaan overeen). Het type der cellaminatie

levert dezelfde gegevens als dat der uit-

breiding van Vicq d'Azyr's streep. Bij-

gaande figuur 4 geeft van de laatste een

duidelijk beeld. Ze is vervaardigd naar

oen sjiede, iets lateraal van de streek, waar
"^ in tiguiir 1 eene stippellijn is getrokken.

Het praeparaat snijdt dus den sulc. luna-

tns loodrecht.

„. , De in do figuur geplaatste letters maken
Flg. 4.

oor
v==stria Vicq d'Azyr; overige ver- ee'ic verdere beschrijving haast overbodig.

i<ortingen als boven. Alleen maak ik opmerkzaam op de ge-
Sagittaie snede door den occi- ^, ^y ^^ ,,.^„ ^jg,, g„i^. i,i„.^n,g ^ie

pitalen kwab van den idioot D ...
,

. , . , ,

(zie figuur 1 1.
'"*^'^ '"J iuithropoiden nooit \nidt. Bij

den uiciisch (ons materiaal) snijdt deze gi'oeve zeer verschillend diep

in de .schors ; ook in dit opzicht .schijnt ze alle overgangen te ver-

tooneii tusschen den anthropoidachtigen staat en haar algeheele ver-

dwijning van het hersenoppervlak; hare einden zijn het ondiepst.

Hel lu'on den schijn alsof eerst de verborgen windingen, dan ook

haar bodem naar de periferie wordf gebracht ; de schors wordt

,,gladgestreken".

Het onmiddellijk verband tussclien area striata en sulc. lunatus

door Eij,iOT Smith bij zijne Egyptenaren aangetoond, — in figuur 4

ook duidelijk —• behoeft bij den Europeaan, die dezen sulcus bezit,

niet te bestaan. Maar zelfs is het — althans aan het te mijner

beschikking staand materiaal — niet mogelijk in gevallen, waar een

sulcus lunatus aanwezig is, altijd eene grootere uitbreiding van de

area striata op het laterale hersenoppervlak \ast te stellen, dan waar



1003

geen spoor van genoemde groeve (e vinden is. Van eene begrenzing

in Smitm's zin is dan naliuirlijk in liet gclieel geen sprake meer
;

liet is eene illustratie van liet iiovengenoemde conservatisme van

groeven, zelfs van ééne, die bestemd is om te verdwijnen ').

Ik lieb mij afgevraagd of tnssclien het voorkomen van een snlons

liinatiis op liet laterale scliorsoi)pervlak en de uititreiding der area

striala aan den medialen liemisfeervvand, eenige samerdiang bestond

in zoover, als deze laatste in 't algemeen samenhangt met — afliaiikelijk

is van — den loop imi de vertakkingswij/.e van den suicns oalcarinus.

Daaromtrent liet zieli niets regelinatigs vaststellen. Een snlons luna-

tns kan bij alle soorten van spoorgroeve gevonden worden. Van

twee \'ornien t^af ik reeds voorbeelden.

Ik kan er als derde, uiterste, nog aan toe\'oegen een geval waar

sulcus oalcarinus en snlons parietoöocipitalis nergens samenhangen,

waar een oppervlakkige cuneo-Iimbische overgangsvvinding aan den

punt van den cuneus bestaat, juist zooals — haast altijd —• bij

anthropoiden wordt gevonden.

De ook hier aanwezige sulc. lunatus vertoonde alle bovenge-

noemde kenmerken. Een meer of minder ,,anthropoide" toestand

\ an den cuneus, veroorzaakt door variaties in liet beloop van den

sulous oalcarinus, staat echter, naar het schijnt, met het voorkomen

van een sulcus lunatus niet in verband.

In het algemeen is de aanwezigheid van een sulcus lunatus vol-

strekt geen bewijs van onvolkomen ontwikkeling der betreffende

hersenen. Ook bij normale Europeanen komt hij stellig veel voor,

zooals Elliot Smith reeds uit afbeeldingen van anderen terecht op-

maakte. De hier gebi'aclite voorbeelden wei'den aan idioten ont-

leend, omdat ik aan een betrekkelijk klein materiaal zoo sterke

variaties aan de mediale occipitale oppervlakte vond, telkens met

duidelijken sulous lunatus op den lateralen wand. Dat voor deze

afwijkingen in het beloop van groeven en windingen ontwikkelings-

gebreken aansprakelijk kunnen zijn, is niet onwaarschijnlijk doch

onbewijsbaar in verband met de vele variaties bij normalen.

Of en hoe — in een bepaald geval — het voorkomen van den

sulcus lunatus met zulk een ,,gebrek" samenhangt, dit onttrekt zich

volkomen aan onze waarneming.

') In een geval van anoplillialniie bestond een IVaaie aapspleet; de area stiiata

bereikte, aan hel mediale liersenoppeivlak, nauwelijks de occipitale pool ; calcariua-

loup nonuaal.
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Microbiologie. — De Heer Bkijkrinck biedt eene mededeeling aan

van den Heer H. J. W atkrman ; „Krinifloo}) van de fosfor

hij Aspt'nfit/u.-! niijcr''

.

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewebfk).

In eene vorige mededeeling 'j lieb ik aangetoond, dat de stikstof

in het organisme een met dien der koolstof") analogen kringloop

volbrengt.

Deze beide elementen worden in het organisme opgehoopt, terwijl

ze later gedeeltelijk worden uitgescheiden, en wel de koolstof als

koolzuur en de stikstof ais ammoniak.

Tevens is gebleken, dat een overmaat dezer elementen de sporen-

vorming vertraagt. Voor de koolstof vergelijke men daartoe tabel

\\a, Wh en III (pg. 451, 452 en 464 Folia miorobiologiea); voor de

stikstof volgt dit o. m. uit tabel VI iVerslagen 1912, pg. 772).

Thans heb ik den kringloop van de fosfor bestudeerd en bevonden,

dat deze met dien der beide genoemde elementen overeenkomstig is.

In de eerste plaats jovertnigde ik mij, dat het fosforgehalte

van een oude, uitgewerkte Asperyillus niger kuituur, onafhankelijk

van de wijze, waarop deze verkregen werd, constant is.

Het schimmeldek werd v(V(r de analyse met gedistilleerd water

uitgewasschen eu na drogen, met i'ookend salpeterzuur in een toe-

gesmolten buis gedesti-ueerd. In de aldus verkregen o[)lossing werd

de fosfor als ammoniumfosformolybdaat (XHJ, PO^ . 12 MoO, volgens

l-'iNKENKK bepaald. ") De uitkomsten van dit onderzoek vindt men

in tabel 1.

Gemakshalve zal ik, evenals dit bij de stikstof is ged;xan, liet

begrip ,foKforcjeinl" invoeren, waaronder men moet verstaan de

hoeveelheid der, per lOOgewichlsdeelen verbruikte koolstof, in de schim-

mel vastgelegde fosfor. Daar nu bij de in tabel I beschreven |)roeven

V Verslagen Kon. Akad. 1912. pg. 772.

) Folia microbiologica (1912) Bd. I. pg. 442.

3) Daartoe wordt de amnioniumnitraat en salpeterzuur bevattende vloeistof ver-

hit tot de eerste kookbellen ontstaan en vervolgens met ammoniummolybdaat onder

voortdurend roeren geprecipitccrd. Het aldus verkregen neerslag wordt met een

ammoniiimnitraat en salpeterzuur bevattende vloeistof uitgewasschen, vervolgens

in verdunde ammoniak opgelost, aan de verkregen heldere oplossing eene flinke

hoeveelheid amnioniumnitraat en cf-n kleine hoeveellieid ammoniummolybdaat toe-

gevoegd, daarna wederom verhit tot de eerste kookbellen ontstaan : ten slotte

wordt heel salpeterzuur onder voortdurend roeren toegevoegd. Het neerslag, dat

zich hierbij al'scheidt, wo'clt, na bezinking, in een Gooclische kroes gebracht

en bij 1GÜ° in een luchtstroom tot constant gewicht gedroogd.
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Omstandigheden van kiiltiveeren : 50 cM3. zeer zuiver gedistilleerd water, waarin

opgelost: 20,,, giukose en de hieronder te noemen anorganische bestanddeelen.

Temp. : 33° C.

No. Anorganische bestanddeelen
(Nll4)P04 Fosfor inl

Oiideidom .12Mn()j schimmel!
(milligr.) (milligr.)

Fosfor-
getal

8
9

10

OilS"',, ammuniiimiiitraat

0,05 „ fosforzuur (gekristalliseerd)

0,1 „ magnesiumsulfaat ( „ )

0,1 „ calciiimnitraat (watcrvrij)

0.1 „ nibidiumchloride

0,15,, ammoniumnitraat

0,1 „ kaliumchloride

0,1 „ magnesiumsulfaat (gekr.^

0,05 „ calciumnitraat (watervrij)

0,05 „ ammon i um fosfaat

0,05 „ fosforzuur (gekristalliseerd)

0,00001 mgr.: MnCl. . 4Aq

Als No. 3, maar in plaats van 0,00001
mgr. : 0.0001 mgr. MnCIa . 4Aq

Als No. 4, maar in plaats van 0,0001

mgr. : 0,01 mgr. MnCI. . 4Aq

0,4 o/ii kalinmnitraat

0,15,, KHPO4

0,15,, magnesiumsulfaat (gekr.)

leidingwater

0,150;,, KH3PO4

0,06 „ magnesiumsulfaat (watervrij)

I

leidingwater en

0,080/0 NH4CI

1
Als No. 1, maar in plaats van 0,08Vn

I NH4CI: 0,12"/,, NH4CI

1 Als No. 9, maar in plaats van 0,12 /„:

I 0,32 Vo NH4CI

90 dagen

50

30

33,3

32,9

25,2

19,4

23,0

66,8

37,2

25,2
29

28

0,55

0,55

0,4

0,3

0,4

1,1

0,6

0,4

0,5

0,45

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

25

Ü,15

0,1

0,1

0.1
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alle glukose (1000 milligr.) was geassimileerd en met deze hoeveel-

heid 400 nigr. koolstof overeenkomt, heeft men het gevonden aantal

mgr. fosfor slechts door 4 te deelen, om het fosforgetal te vinden.

Zooals men uit de grootte dezer getallen ziet, is dit fosforgetal

voor een oud, uitgewerkt schimmeldek vrijwel constant, zoodat

ook in dit o])ziclit zicii de fosfor geheel hij de koolstof en stikstof

aansluit.

In de tweede plaats werd de inxloed van verschillende stijgende

fosfaatconcentraties o|) de stofwisseling \an AsptTgilhis niger bestu-

deerd. De uitkomsten dezer proeven vindt men in tabel II. De
fosfor werd als kali urn bi fosfaat aan de voedingsvloeislof toegevoegd,

terwijl ik mij door eene analyse er van overtuigde, dat het fosfor-

gehalte dezer verbinding inderdaad met de formule KH, PO, over-

eenkwam.

Reeds na één dag was in alle Nrs. behalve in Nrs 1 en 2, groei

waar te nemen. Na 2 dagen was deze in Nrs 4 t/m 18 belangrijk

toegenomen, terwijl ook Nrs 1 en 2 oen begin van groei vertoonden.

Na drie dagen was de groei in Nrs i en 2 niet toegenomen, even-

min in Nr 3, waar ecliter meer mycelium dan bij 1 en 2 was ge-

vormd. De groei nam in de achtereenvolgende Nrs toe en was in

Nr 8 reeds sterk. Dit iileef zoo, ook na 7 en 14 dagen.

Overtuigend is de vertraging der sporen\orming na 2 en na 3

dagen bij die proeven, waar de hoeveelheid toegevoegde fosfor groot

is. Na 2 dagen iiadden 3 t/m (i i-eeds vi-ij veel sporen. In 7 en 8 wai'en

er toen weinig, terwijl in do volgende Nrs bijna geen sporen

aanwezig waren. Na 3 dagen hadden 3 t/m 6 veel sporen, 7 vrij veel,

8 weinig en de Nrs mot groolorc hoeveelheden fosfor zeer weinig

sporen. Alleen in Nrs 17 en 18 was de sporenvortning van belang

en ongeveer gelijk aan die van Nr 8. Hetzelfde verschijnsel hel) ik

ook l)ij de werking van het kalium en i'oods \roogor Itij de kool-

stof en stikstof waargenomen, zoodat hot van aiscmooiie l)otookenis

schijnt te zijn. Men kan dit als volgt verklaren : Indien een overmaat

van het betrelfende element, in dit geval fosfor, aanwezig is, worden

de coUen voortdurend _ met nieuwe voedingsstof en do daaruit ont-

stane tussciienproducten overladen, waardoor de sporonvorniing wordt

vertraagd. Wordt de overmaat van het botreHénde element zeer groot,

dan is het mogelijk, dat het geheele proces der stofwisseling dermate

wordt versneld, dat ook de sporenvorming sneller plaats vindt. Ver-

moedelijk is dit bij Nrs 17 en 18 verwezenlijkt, waar drie dagen

na enting meer sporen w^aren gevormd dan bij Nrs 9— 16. Een en

ander kan men echter niet, dan met de noodige voorzichtigheid

toepassen. Allerlei gecompliceerde gevallen kunnen zich voordoen,
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Zoo zullen er elementen zijn, welker verbindingen in zeer kleine

concentraties de spnrenvormino; tegengaan 'l en daar zullen de grenzen

geiieel anders gelegen zijn. Na zeven dagen zijn de verscliillen in

sporenvorming niet meer waarneembaar.

De gevormde hoeveelheid schimmelmateriaal is zeer gering bij

Nrs 1 en 2, waar geen fosfor werd toegevoegd en stijgt natuurlijk

met het grooter zijn der aanwezige hoeveelheid fosfor ; hiermede giiat

het assimileeren der glukose pai'allel.

Na vier dagen bleek, dat in Nrs 9, 10 en IJ geen fosfaat meer

in de oplossing was, na dienzelfdeu tijd was in Nrs 13 en 14 nog

wel fosfaat aanwezig. Uit die waaruemiug volgde, dat het schimmel-

organisme alle bij de drie eerstgenoemde proeven aanwezige fosfor

tot zich had getrokken. Daar deze hoeveelheden, vooral die van

Nr. 11, belangrijk grooter zijn dan de hoeveelheid fosfor, die in oude,

uitgewerkte schimmeldekken aanwezig is (tabel I), was — zij het

ook langs indirecten weg — het bewijs geleverd, dat ook de fosfor

bij den kringloop \an tilt element, bij het begin der ontwikkeling,

in belangrijke hoeveelheden in het organisme wordt opgehoopt. Het

fosforgetal zal dan hoog zijn. Dit resultaat werd nu langs directen

weg dooi' de analvse van het schimmelmateriaal be\estigd. Zoo

bleek bij Nr. 9, dat alle uit de oplossing verdwenen fosfor zich in

't organisme bevond (ca. 1 mgr.). Bij Nrs. 13 en 14 was 2,9 nigr.

fosfor in het schimmelmateriaal aanwezig, eeue hoeveelheid, die 7

a 8 maal zoo groot is als die, iii oude schimmeldekkeu aanwezig.

Het hiermede overeenkomende fosforgetal is 0.75. Dit getal kan

zelfs nog grooter zijn, zooals uit eene proef blijkt, die, ter verge-

lijking, mede hier zij vermeld : In een vijf dagen oud schimmeldek

(kultuurvloeistof : 50 cM' gedistilleerd water, 0,15 amnioniuuniitraat,

0,1% KCI, 0,J 7„ MgSO, (gekrist.), 0,05 7„ Ca-nitrtwt (watervrij),

0,05 7„ fosforzuur (gekrist.), 2 7„ glukose), was 3.9 mgr. P. aan-

wezig. Aangezien toen alle glukose was veriii'uikt. was het hierbij

behooreude fosforgetal = 1,0.

In tegenstelling met hetgeen bij de kooi- cu stikstof gevonden

werd, is deze hoeveelheid fosfor los in het organisme gebonden.

Gedurende 10 minuten uitkoken met water is reeds voldoende, om
belangrijke hoeveelheden fosfaat iu oplossing te doen gaan. Van een

uitgewerkt schimmeldek gaat, indien hel op dezelfde wijze behan-

deld wordt, geen of bijna geen fosfaat in oplossing ; dit geldt even-

eens voor stoffen als locithine of phvtiue. Met het ouder worden \an het

schimmelmateriaal keert de overtollige, in dit organisme opgehoopte,

1) Verslagen Kon. Akad., 0(-'tül)er 1912.
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liücveellieid Ib&for als t'usfurzuur iii de (i|ilu.ssiiii; teiuf^. 1-aiigs iiidi-

recten weg kon dit reeds ten deele IdijUeii uit liet feit, dat de fosfor-

getallen van uitgewerkte knllnrcii /rcr klein waren ftal)el 1). Door

directe analyse, zoowel van "l siduninieluiateriaal als van kultnur-

vloeistof van Nr. 15 na 7 dagen en van 't scliiininclniateriaal uit

Nr. 1(5 na 5 lUigon, wi-rd dit bewezen. Hij Nr. 15 is na zeven dagen

de som tier in ile kidtunr\ loiMslof en scliiniint^l aanwezige hoeveel-

heid fosfor S,7 -f- l.'i ^ l**)'^ "i"''- Totaal was J 0,5 nigr. toegevoegd,

zoodat er geen fosfor\orlies, 1>.\'. in (Umi vorm \'an fosforwatcrslof,

plaats \indt.

Door deze studie \an den ki-inglo(i|) der' elementen krijgen we
een dieper iiiziclil in de lieleekenis daarxan xdnr 't (irganisnic, dan

tot dns\er hel ge\al was. Men ziet, dat de in een oude knllnur

voorkomende hoeveelheden van elementen als stikstof en vooral als

fosfor, geen maatstaf zijn voor de hoeveelheden, die tijdens de ont-

wikkeling inderdaad werkzaam waren. In geringe mate was tlil ook

reeds bij de koolslof hel geval. Daar kon het plastisch ae(|in\alenl

van de koolstof tot op de helft dalen. Hij ile stikstof was er eene diie-

voudige opeenhooping, bij de fosfor kon ik eene tienvoudige opeen-

hooping aantoonen. De \oor de normale stofwisseling benoodigde

hoeveelheden van dit laatste element, en dit geldt ook, zij het dan

in mindere mate, voor de stikstof, zijn veel grooter dan men alge-

meen aanneemt. Wanneer men de opeenhooping dei* elementen met

elkaar vergelijkt, schijnt het, dat deze gedurende den kringloop het

grootst is bij die elementen, welke een gering blijvend percentage

der bestanddeelen van het organisme uitmaken. Eenzelfde hoeveel-

heid van een element kan tijdens het verloop eener proef zeer veel

malen actief in de stofwisseling van verschillende cellen betrokken zijn.

Van dit standpunt uitgaande, kan de studie van den kringloop

van elementen als b.v. mangaan, die reeds in reusachtige verdun-

ningen werkzaam zijn, nog vele interessante uitkomsten geven.

Delft, ürg. Chem. Lab. der T. H.

Physiologie. — De heer Wektheim Salomonson doet eene mede-

deeling : „Over verkortinjisreliexen."

Met den naam van verkortingsretle-x duid ik een bepaald ver-

schijnsel van retlectorischen oorsjjrong aan, bestaande in een spier-

contractie welke optreedt in onmiddellijke aansluiting aan een passieve

nadering der uiteinden van de spier tot elkander. Hierbij laat ik

voorloopig geheel in hel midden of deze passieve spierverkorting de

oorzaak van de retlectorische contractie is.
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Wat geschiedt er, in het algciueen gesproken, wanneer een lichaams-

deel passief bewogen wordt. Hierbij wordt een bepaalde spiergroep

uitgerekt, terwijl een andere spiergroep passief vei-kort wordt. Ijaten

wij in de eerste plaats zien, wat liet directe gevolg is van de rekking

van de eene spiergroep, om daarna het directe gevolg op de passieve

verkorting na te gaan.

Het spierapparaat van elk levend dier bevindt zich in rusttoestand

niet in algeheel verslapten toestand : steeds blijft een zekere span-

ning aanwezig, die men met den naam van tonus bestempelt. Deze

tonus bestaat dus in een toestand van elastische spanning. Hij wordt

voor het grootste gedeelte beheerscht door invloeden \an uit het

zenuwstelsel, afkomstig van de perifere sensibele neuronen, de

hoogere motorische neuronen enz.

Ook de hersenscliors, de groote gangliongroepen in de groote

hersenen, het cerebellum oefenen invloed op dien tonus uit, waarbij zich

het eigenaardige feit voordoet, dal de nu\te van tonus sterk wisselt

onder verschillende omstandighedenjen zich steeds automatisch aanpast

aan den bestaanden rekkingstoestand van de spier. Wordt deze dus

bij een passieve beweging langzaam uitgerekt, dan zien wij den vorm

eenigszins \eranderen : de s[)ier wordt wat langer, wat dunner, doch

de spanningstoestand verandert niet noemenswaardig. Alleen bij zeer

sterke rekking zien wij de spanning toenemen. Ditzelfde geschiedt

ook wanneer de rekking snel of plotseling plaats grijpt.

Bij de passieve verkorting geschiedt iets analoogs. Ook hier past

zich de spier automatisch aan den nieuwen toestand aan. De spier

legt zich niet in vouwen of plooien, doch wordt wat korter en

dikker, doch in het algemeen verandert de spanning niet in belang-

rijke mate, mits de passieve verkorting niet al te snel of in te

sterke mate geschiedde.

Dit alles geschiedt automatisch, althans wanneer het zenuwappa-

raat intact is. Zoodra wij de spier losmaken ^an het zenuwapparaat

kan deze bij de passieve verkorting zich somtijds wel eenigszins

plooien, afgezien van de geringe aanpassing, die nog in ontzenuwde

spiervezelen valt waar te nemen. Bovendien beantwoordt aan elke

lengte ook een bepaalde spanning.

Behalve deze automatische verdikking als uiting van tonusver-

andering door de passieve verkorting teweeggebracht, vinden wij

somtijds, Jat de passieve spierverkorting een echte spiercontractie

teweegbrengt. Dit laatste verschijnsel is het, dat ik hierboven als

verkortingsretlex heb aangeduid.

Wordt bij enkele menschen de \'oet plotseling krachtig dorsaal

gebogen, dan kunnen wij soms daarbij een snel voorbijgaande krach-



tige contrtictic van den ni. tihialis anticus waarnemen. Op het

einde van deze contractie wordt dan pas de veidikking tengevolge

van de iiieii\\e lonus-inslelling ziclilliaar. I.aat ik liicr oiiMiiililellijk

aan toe voegen dat volstrekt niet bij alle niensdien dat verscliijnscl

duidelijk valt waar te nemen, en bovendien dat het niet altijd ge-

makkelijk (i|) te wekken is. Intnsschen is het aan den voet aan den

tibialis anticus nog hel gemakkelijkst te verkrijgen. Soms kan het

ecliter ook zeei goed in andere spieren verkregen worden, b.v. in

de groep van biceps en semitendinosiis en semimembranosiis. Ook

heb ik het aan de armen gezien in het biceps- en in het triceps-

gebied.

Om het verscliijnsel zoo dnidelijk mogelijk objectief zichtbaar te

maken heb ik het geregistreerd. Daarvoor werd gebrnik gemaakt

van een toestel, dat ik voor rnini 9 jaren heb doen vervaar-

digen voor de studie van den voetclonus. De moeilijkheid bij dit

registreeren bestond namelijk in de bevestiging van een paar ontvang-

kapsels van M.ARKY op zoodanige wijze, dat bij de heftige been-

bewegingen geen verplaatsing van deze kapseltjes optrad ten opzichte

van de beenige deelen van het onderbeen. Deze moeilijkheid werd over-

wonnen met behulp van twee verstelbare i)eugels, waarvan de eerste

op den rand van de tibia, de andere op de beide malleolen steunde.

De beide beugels waren verbonden door een lichte stang waaraan

de ontvangkapsels bevestigd werden. Met behulp van deze inrichting

Fig. 1.

Verkortingsreflex in den tibialis auticus bij gezonden

man.

Boven : voetverplaatsing.

Midden : tibialisvcidikking.

Onder: tijdcurve met 0,1 secondenteekens.
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was hot mogelijk de verdikking van elke verlangde spier aan het

onderbeen afzontlerlijk op te sciirijven. Met dit toestel werd nu gra-

fisch opgeteekend de verplaatsing van den voet ten opzichte \aii liet

onderbeen en de verdikking van don ni. tibialis anticus.

Ik reproduceer hieiiioxeiis eenige curven Jig. 1 tn 2) die op deze

wijze verkregen zijn. Ih bovenste lijn geeft de voetbeweging aan,

waarbij een stijgen \an de curve een dorsaalwaartsche verplaatsing

Fiir. •>.

Verkortingsreflex in lihialis auticus bij gczoudtii man.

Bovenste lijn : verplaatsing van voet.

Middelste lijn : verdikking v. d. tibialis anticus.

Onderste lijn : tijdcurve met Vio' "iG^kens.

beteekent. De middelste lijn geel'l de verdikking van den ni. tibialis

anticus ;xiin. Daaronder is ecu lijdcurve geschreven welke '/,„ seconde

teokcns geeft.

Fig. ] toont de vei'dikkingscurve van den tibialis anticus bij een

kortdurende dorsaie beweging van den voet, terwijl tig. "2 het efFecl

aangeeft bij een snelle dorsaie voetbeweging, waarlnj lie \oet eenigen

tijd in dorsaal getlecteerdcn stauil goliouden wordt. Terwijl in de

eerste curve alleen de korte tibiali.s-samentrekkii;g zichtbaar is, vindt

men in tig. 2 bovendien duidelijk de verdikking door den tonus

veroorzaakt, weergegeven. Deze verdikking sluit zich onmiddellijk bij

de begin-con tractie aan.

De grafische registroeriug leert ons bovendien onmiddellijk een

belangrijk feit n.1. dat de spiorcontractrie van den tibialis zeer snel

volgt op de beweging van den voet. Meten wij een groot aantal

cur\on, dan blijkt hel dat de tijd die verloopt lusscheii het begin

van de dorsaie vuetbuiging en hot begin der tibialis coulractic bij

nagenoeg elke proefreeks volkomen constant is. Dit feit is aldus
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nog- ;il j^ciiuiUkL'lijk vast Ie slelleii. Wij iieiiieii «hiarluu iii de curve

\aii ile voetbewefiiiifi' <lio eeiiija;e ceiiliiiieiers liooj;; is een Itepaalde

lionjilc li.\. 1 iiiilliiiiritT als uilj;aiigsi)iiiit aan, terwijl eveneens in

(Ie xcidikkini; \ an den tihialis aiiticus een zeker Ixvli'ag lt.\'.

van 1 nini. in de curvenliooütc als lioj>in van de contractie wordt

aan,i;'e/.ien. ()nder de/,e \ erondersteliin^ is het lijdsvt'rseliii tnssciien

deze heide tijd|iiinlcn \aii de ^rootlt^ ordi» \an O,()2S a 0,032 seconde.

En het hiijkl dal dil tijds\erschil voor elke contractie hetzelfde is.

Ilieruil nia.^' de ^exolulrekkin^ f^eniaakt wdrden dat wij \-er-

moedelijk mei een relli'etoris(di \erschijnsel Ie (hieii hehlien. Indien

wij met een w illekenrijif s|)iersanienlrekkin,n Ie dden hadden zon

de latente [)eriode veel nnnder constant zijn. Iknendien zon de orde

van het lijdsversehil \eel urooter zijn. Wij welen dat do kortste

tijd (lic \erloo|)l Inssclien een ziiitni<>indrnk en een daar()|) volgende

gewilde s|)iercontraclie \ an de groolte (U'de \ an 0.12 —0,15 seconde

is. Bovendien wordi'n deze korie tijden slechts zelden hei'cikt, en

dan nog maar alleen door geoefende proefpersonen. Alleen hij de

meest geocfenden mag \an een voldoende mate van constant-zijn

\an dil lij'dsintei'\'al sprake zijn. (Jelieel anders is \\{'\ mei de i'eile.x-

verschijnselen, die een veel grootere stanilvastigheid bezitten. Terwijl

(leze stand\astigheid van do latente periode voor de reflo.xen na

zintnig prikkels betrekkelijk nog gering is en in niet onbelangrijke

mate afhangt \aii de iiilensileit van i\en prikkel en de nilbreiding

van het geprikkelde geliied, vinden wij bij de groep der z.g. diepe

reflexen, dat de intensiteit van don |)rikkel haast geen invloed op de

latente periode bezit en dat bovendien de dnur geringer is dan bij alle

andere reflexen. Üe grootteorde der latente periode der oppervlakkige

refie.xen is bijna 0,1 seconde. De latente periode van de diepe reflexen

is van de grootte orde \an 0,035 seconde. Bij deze getallen moeten

wij in aanmerking nemen dat ilaarmede bedoeld ^vordt, de tijd die

verloopt van af het oogenblik \an den prikkel tot aan het oogen-

blik waaroi* ^^'U ""-"' behulp \an /«tWicmwc'/fö hulpmiddelen het begin

der si)iercoritractie kunnen bepalen. Docr registreering \'aii den

aetiestroom die de spiercontractie iidcidt krijgen wij eenigszins korter

tijden.

Nu kon ik bij onzen reflex onmogelijk de latente periode

nauwkeuriger meten, dan ik gedaan heli. Dit ligt niet aan de moei-

lijkheid om het einde van de latente periode d.w.z. het begin van

de tibialis contractie te bepalen. Dit begin kan nu reeds gemakke-

lijk op minder dan 0,005 seconde \astgesteld worden en zou door

registreering van den aetiestroom nog wel op 1 of 2 duizendste

deelen van een seconde kininen worden vastgesteld. De moeilijkheid

(!tj

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.
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ligt uitsluitend bij ile bepaling van hel oogenblik waarop cie prikkel

inwerkt. Deze prikkel wordt uitgeoet'end tijdens de passieve doi-saal-

buiging van den voet. Wij weten niet op welk oogenblik van de

voetbeweging de prikkel afgegeven wordt : of de voet een zekere

snelheid moet hebben verkregen. Ik heb den indruk gekregen dat

dal laatste zeker noodig is. Wontl de voet langzaam gebogen dan

zien w ij alleen de tonus-verdikking en niet de reflexcontractie. Wordt

de voet snel over een korten afstand bewogen dan gelukt liet nu

en dan wèl, andere malen niet om de retle.x op te wekken.

El' heerscht dus onzekerheid om te bepalen op welk punt \aii de

kromme die ilc voetbeweging aangeeft liet nogenlilik van den piikkel

ligt. Nemen wij aan als begin der latente periode het eerste oogen-

blik, waarop de eui've zicii zeker lioven de nullijn verheft en ook

als einde van de latente iieriode iiel monienl waaroj) de tibialis-

verdikking begint zichtbaar te worden, dan \iiiil ik lijden die afwis-

selen tussehen 0.038 en 0.045 seconde en een gemiddelde van 0,041

seconde verioonen. Wordt daarentegen een xerhellliiig \an J m.m.

\oor de snelbeweging-curve en van 1 m.m. vooi' (\q verdikkings-

curvi' van den libialeii aniicnm genomen, dan daail de lalejite periode

tut ruim 0.029 seconde, ais gemiddelde berekend uil een iwintigtal

contracties.

Hoewel de bepaling van de latente periiule hier nog imuauwkeurig

is, is het toch van belang dat de grootte hier volkomen ovei'eenslemt,

iiii'l ilie welke men hij de peesretle.xen \inili. waniuMT daarliij ot)k

de mechanische registreering gebruikt wordi.

De duur van de contractie zelve is een [iun( dal ook iKig nader

be.sciiouwd moei worden. Uil de directe waarneming tijdens het

opwekken der contractie krijgt men ongetwijfeld den indruk dal

wij met een enkelvoudige spiersamentrekking te doen hebben, terwijl

alleen, wanneer de voel zeer krachtig en bij voortduring geflecteerd

gehouden wordl, mogelijkerwijze een cdiitractie van een eenigszins

langeren diiui- sciiijnl te kunnen onlslaau. Hij uilmeling \an de curven

wordl (lil bevestigd. Wij vinden namelijk dal meestal de samentrek-

king een duur heefi, die kan afwisselen van 0.2 tot 0,5 seconde.

Slechts een enkel maai vindt men een ielwat langere contractie. In

dergelijke gevallen ccIiIit zien wij in de curve een tweede verheffing

verschijnen die nl' lol slaud komt «looi' een soort \:\\\ ('lonismus nf

wel het gevolg is van ww coniraclie die uil een liooger gelegen

relle.\ -cent rum of zelfs willekeurig opgewekt wordl. Hel is zelfs

waarschijnlijk dal elk de'/.er drie mogelijkheden do een of de andere

maal aanwezig kan zijn. Wij komen hierop nog nader terug.

(.)p grond nu van de hierboven genoemde feiten, n.l. ;
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Ic (l;il dc^hiliiili' pciiodc /.imm' coiisliinl is.

"io <l;ii lil' iliiiir iliT lairiiii' |M'iin(li' overeeiisleiiil iiicl ilie welke

liij iK' /..'j,. ilii'|ic rollexeii \tiorkoiiit.

lic (lal (Ir cdiilraftie zoKe als regel de eigeiiscliai»|>eii bezit van

fcn i'nk('l\(Mi(liü(' coiitraclio, meen ik de gevol^irekkinji' (e mogen

maken, dal wij hier indei-daad Ie diicn lichlicn iiifl (^i^n eclil retlex-

\ ('rscliiin>('l.

(«aan wij uil \aii d(v.(^ (i|i\altiiiLi', ilic zooaN ik reeds opnierkle

alleszins ^(Mndlix crrd ^cliiiiil, dan doel zi(di in de eerste plaats de

vraaii' \(iiir naar den /.clcl \aii iicl rclicxccnii'nni en \ei'\dltiens naar

den aard \aii licl rcllc.xogenc meclianisme.

De ((r>lc \ raag is vrij gemakkelijk Ie heaiilwoorden. Uit den

dniir \an de latcnic iicricMlc mag (inniiddellijk de ge\(ilgti'ekkiiig

genuiaki wurdiii d;ii lnM ivik'xcrinrnin niel lioog cenlraalwaarts

gezeteld is. lü'ii andere muuciijklieid al- een me(|idlaire zetel laat

zicli nauwelijks denken. Hel xi-rsehijnsel sinii ziidi \ermoedelijk

gelieel aan Inj de die|ie rellexen, d.w.z. de |)eesi-elle.\en en de |)eri-

oslretle.xen en mag \ ernidedelijk als een nieuwe derde \arieleil der

diepe rellexen aange/.ien wnrden.

Moeilijker is de Iweede \ raag Ie beantwoorden. Wij weten dal

(Ie retlex lol siand kmnl na de snelle |)assief uitgevoerde dorsaal-

tlexie \aii den \(iel. .Maar liierbij worden niet alleen de spieren

waarin de retlex opireedl passief \ei'k(n-|, doch le\eiis worden de

aniagonislen passief' gerekl. Kliiiis(di beslaat \ooii(.>0[)ig geen moge-

lijkheid, (un nil Ie maken welke \an deze beide gebeurtenissen de

retlexeoniraelie doel onisiaan. Zells het toeval van de doorselieiiriug

ot' doorsnijding van de aidullespees, zou misseliien niet eens

met zekerheid een oplossing kunnen geven ninl. alleen wanneer zou

blijken dat bij doorgesneden achillespees de retlex uog wel opge-

W'Ckt kan worden. Bij ontbreken van de retlex bij doorgesneden

achillespees zou nog onzekerheid l>lijven beslaan, daar de reflex

niet bij alle gezonde intli\idneu opgewekt kan worden.

Hoewel hier dus geen positief antwoord kan gegeven worden

meen ik toch hel \eriiu)eden Ie mogen uilspreken dat niel zoozeer

in de \erkorling \ai' de >|iiei' zelve als wel in de rekking xan ih;n

antogonisi de i-ellexogene werking moei gezochl w(^)rdeii.

Bij een rellewerschijnsel mag nog gevi-aagd worilen naar de

beleekenis of het doel. In het algemeen genomen zijn reflexen

besclienningsinrichlmnen \(ior bepaalde deelen \an het organisme.

De aanraking \an de cornea veroorzaakt de ooglidrellex waardoor

de cornea mei de beschermende oogleden gedekt wordt. Het plot-

seling rekken \an de kniepees \eroorzaakt de quadricepscontraetie

66*
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die het been strekl waarbij liet kiiiegewrielit tegen uitwendig geweld

het best beschermd wordt. De beteekenis \an onze \ erkortingsretlex

schijnt mij dnidelijU : de reflex is klaarblijkelijk een hulpmiddel dat

de spier spoediger in de noodige nsate van spanning brengt, dan door

den tonusretlex alleen kan geschieden. Het middel helpt dus om een

lichaamsdeel snel in een nieuwe houding te lixeeren en werkt daarbij

preventief legen oen algeheele willekeurige overgave aan invloeden

van buiten.

Hierboven werd reeds aangegeven, dal in enkele curNcu duidelijk

zichtbaar was, dat op de eerste contractie van den tibialis anticus

soms nog een tweede contractie volgde ifiü'. 'A). Dit verschijnsel kan

Fig. 3.

Verkortingsrefles aun liel nielvcilaiiule been van

eeii lijder met liemiplcgie.

Boven : voetbeweging.

Midden : verdikking van tibialis anticus.

Onder : tijdcurve inct 0,1 secondeteekens.

aan verscliillende invloeden toegeschreven worden. Zoolang wij met

gezonde indiviilnen te doen hebben bestaan daarbij twee mogelijk-

heden. Vooreerst kan de 2e coniraclie willekeurig zijn, d.w.z. ver-

oorzaakt door een geïntendeerde impuls.

]<ij mijn oiideiv.oek heb ik getraelil alle willekeurige bewegingen

zooveel mogelijk buiten te sluiten door de onderzochte personen

telkens opnieuw aan te manen, hun ledematen zoo slap mogelijk te

houden. Ik vermoed dan ook dat in de meeste gexallen aan dit

verzoek werkelijk voldaan is. Onder (>en HO-ial cuiven \ind ik

er dan ook slechts één, waaruil men den indruk /.imi kunnen krijgen

dat de reflexcontractie door een willekeurige conlrai-iie gevolgd is,

daar deze door haar langen duur opvalt ^lig. 4,.
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l'l-. 4.

Verkurtiiigsix'lli'x ;uiu lift niet verlamde been van een lijder

met hcmiplegie.

Boven : beweging van voet.

Midden ; verdikking van tibialis antieus.

Onder : lijdeuivc niet 0,1 secondeleeken.s.

Het gold hier dr liliiali^cnnlraclic, die veikregen werd aan het

,,gezonde" been van eon palieul wiens andere been deel luun

aan een haltVJjdige veiianuning-. Heschonwen wij deze conlnictie

ecliter nanwkenriger, dan zien wij (biidelijk dat een andere \er-

klai'ing waarsehijnHjker is ; de coiiliaclic \ei'toont namelijk in haar

eerste deel vooral, strenii' rhvtlunisclie \erheHingen, zoodat wij klaar-

blijkelijk met een clonisidi verschijnsel in den libialis antiens te doen

hebben. Ik meen dus dat hier zeker niet van een willekeurige

contractie sprake kan zijn.

Wij moeten dus door de xerklaring \an de tweede contractie die

evenzeer van korten duur i.*, docii meestal toch iets langer duurt

dan de eerste contractie, denken aan de mogelijkheid dat wij met

het eerste lid van een uiterst snel uitstervenden clonus te doen

hebben of wel aan de mogelijkheid, dat deze tweede contractie

de uiting is van een tweeden retlex met liooger gezeleld relle-\-

centrum. Ik beu geneigd dit laatste waarschijnlijker te achten, daar

de tweede contractie soms ook te zien is bij personen die beslist

geen lijden \an liet centrale zenuwstelsel hebben, en waar nimmer

eenige aanduiding van eenig clonisch ver.schijnsel kan worden waar-

genomen.

Dat wij inlussclien wél dienen te spreken over de mogelijkheid

van een clonus volgt reeds nit de hierboven genoemde waarneming

itig. 4) aan de niet verlamde zijde van een hemiplegie-lijder. Doch

i)0vendien bezii ik een reeks van curven waar de initiale libialis-
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coiitriiclie liegeleid weid duur oen laii.u:eii persisleercndcii cloiiio in

hel lihialis'rebied (lig. 5\ (>\ei- «lil feit en andere \an deiixeifden

aard, die builen liet kaïlei van de/.e niededeelinji vullen, Iioop il<

later lutvoeri"- te hericliten.

\'i'ikürtingsi-oIk>x l)ij l)0}<iMi)ciMlc' iuggemci-i:.<zii-kU' duur aiteiiosclei-otische

veranderiiigcii.

Clouisclic conliucliiii in libialis anlicus (.middi'lslc lijm i-ii in den liiceps

surae (bovenste lijn).

Tijdteekens van 0,1 soponde (onderste lijn).

Tul ilnsvcrre heli ik (ucr de \ i'rkiniinüsrcik'x ^es|)r(ikeii als ut' er

üeen literalnnr bestond. In zekeren /.in lieli ik daarlue liet ri'elit,

omdat in de iileratnnr uceii enkele niededeelinii- door mij aange-

trollen is waarin hei duur mij hesehreveii vcrseliijnsei is vermeld.

Wél kennen in de Iileratnnr medcdeelingeii voor o\'ei' oen \'er-

seliijnsel dat zeer waarseliijidijk aan hel door mij liehandekie nanw

verwant is. Ik liedoel de (hior Wicstk.mii. in iJSHO heschrescn para-

doxe eontraelie. (Kik hier \ inden wij een liliiaiis eonli'aelie bij dor-

saallie.xie \an de \iiel, doeli de/c roniraelie i^ een laniidiirijie die

tol 27 minnicn \\'i:.-.'n\ni, ja zelfs lol 45 ininnicii l*Jii.iN\ir.M:n kan

blij\eii bestaan. Ook ('ii\ii(or heel'l deze |iaradu.\e coniraelie ondi'r-

zoelit en haar graliseh uei-eii'isli'eerd. Hij wekte haar op door mas-

sage flfv knilspieren. l'il zijne afbeelding flig. (1; ziet men (nnniddellijk

— in \erband md hel ondcrschrifi dat de coniraelie \an langen

dnnr i^.

De \erwanlsehap Insscheii Wi'.stiami.'s paradoxe eontraetic i'ii de

door mij beseiire\(ni \ erkcn'lingsreilex beslaat daarin dal de paratluxe

coniraelie klaarblijkelijk de pathologische \(irni \an den \crkoi'lings-

rellex is. I )i' enixcn. die ik als physiologiseli iieb gegeven zijn af kcnn-

slig van een man lijdende aan aangeziclilsnenralgie ten gevolge \an

een nilgebreide periosiiiis alveolaris. Deze laatste aandoening is nn
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Siinie palic^'iit (April IJ Ui). Tiiicin^ of conlraction ol' the

libialis anlicus übtaiiiud by massage ol' the niuscles of the

calf. — A, B, C, beginniiigs of tliiee consecutive experi-

iiients. (In this aiid the last ligui'e—rauch reduced in

nize— the lengtli of XX rcpi-esents one whole turn of the

cyhndei', viz. thjrty minutes.)

geheel genezen onder passende beliandeling. De verkortingsreflex is

ecliter nog steeds gemakkelijk te demonstrceren.

De curven die ik aan de ,,gezonde'"-zij(le van hemipiegisclie palien-

len hol» \erlvregeu zijn \ernioedelijk reeds niet meer als phvsiolo-

giseli te beschouwen. Er bestaan goede gronden voor het vermoeden

dat hij de hemiplegie aan de gezonde zijde de xoorwaanlen gexonden

worden waardoor de \erkorlingrellex niet een zekere gemakkelijk-

heid tot >taiid komt.

Behalve de pai'adoxi' cdndaclie \an \V^i''.sTF.\tii. kunnen wij nog

tot de pathologische xormen \an den \erkorting-^retlex l)rengen

enkele \ormen van hvsterische coniractuien, en eindelijk de bekende

crampi — de |)ijnlijke spierkrampen welke in kuit en kleine voet-

spieren optreden.

In het liin ensiaande heb ik mij echter uieenen te moeten beper-

ken tot den \erkortingsretlex bij gezonde indixiduen.

Sterrenkunde. — De Heer dk Sittek l)iedt eene mededeeling aan

over : „Absorptie ntii i/nivitutie en de lengte van de maan".

; Vervolg).

^ De in de eerste meded''('liug bereikte resultaten worden in alle

opzichten bevestigd door de uitkomsten van de tweede berekening,

waarvan daar reeds gewag gemaakt werd, berustend op eene andere

hypothese omtrent de dichtheidsverdeeling in het binnenste der aarde.

Ik koos (huuMioi- een kern vaii de <licliilu'id ft',. =i 20 met een straal
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A', = 0.55 R, omgeven door een scliaal van de diclitlieid d', = 2.8 ').

(iciicel analoog aan i\c vroeger gehrnikte notatie? stel ik dus nu,

voor 7; < 93.5

./„ = 84. ;

112

en voor 'J\ ]> 9;i5

84.7 !:.! I
- "

1 - 4.:

(„^

De facidi- MKt is vei'vangen door S4.7 = l()()ff,'/ff, om dezelfde

waarde voor (/ te krijgen als in de vroegere lekening. Het etleet

\an de invoering der nieuwe diiditiieidsverdeeling in plaats van de

oude is dat voor de langste eelipsen de absorptie wmdi versterkt,

voor de kortere vei/wakl. I'" xciiiouding /„'/'/„ \'ai'ieerl Insselien

0.51 en 1.25. Zij is liet kleinst voor die ecli|)sen waarvoor bij tle

liypothese van \Vik( iikkt de kern deelnam aan de absorptie, terwijl

bij de nieuwe liypotlie.se de gravitatiestraal geheel in de .scliil ver-

loopt. De bei'ekening werd nu zoo uilgi-voerd, dat deze verhouding

,/„7./„ werd getabnleerd met hel argument 7'„. Men lieett d;in

<in = (hl.

•/o

Met deze ('//' weid dan \erder evenzoo gerekend als vroeger niet

(hl. Nieltegenslaande het groote verschil in het verloop der functies

./„' eii ./„ zijn de resiillateii der heide berekeningen in Jinnfdzaak

dezelfde.

Het niel-periodieke deel der lengte-storing volgens de nieuwe

berekening wordt gegi'M'u in Tabel \\ , die geheel analoog is aan

Tabel T (l"-' mededeeling blz. 74(5). Men vindt thans Ly = — 230,

L„>.' ^ -\- '2i)^'.K \'erwaarliHi>| men den term —
.^ />- Z.„r'. en maakt

nieii wcci- door keuze dei- iiileuralieconstaulen de lengle-sloriiigeu

nul voor 1721 en 1865, dan komen er de waarden ^'j, die in de

label \ermelii zijn. Voegt men den term met L„r' toe, dan \iiid(

vindt men de waarden ^' ./). Het algemeene verloo|i \erioont \ eel

') Deze livpollu'Sf is oiitlufiul a;ui lüiiuwt,' üudeizüekiiis-'tii van den Heer

GuTENBERG, mij door den Heer l'oTTLiKGER medegedeeld. De Heer Gutenberg

vindt, dal de ware diclillieidsvcideelinir moet liggen tussclien de grenzen i'o = 20,

:'j = '2.8 en 5.;' = 8, 5'i
= 4.4. Ik koos opzettelijk de uiterste waaide, die het meest

afwijkt vuil de venleeliiig volgens Wikchert,

') hl de lahel 1 (eerste inedeilfeliiig hlz. 74C) is een rekenfout ingeslo|H'ii, die

de waaiden van A| en Aj heelt vervalselit. De helrelTende kolommen van Tabel I

moeten wonlcii veivangeii donr de volgende:
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TABEL IV.

Jaar
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Hieruit laiit liet zii-li verklaren dat de waarden van Lr' in de

tweede rekening zooveel f!;roo(er zijn dan de overeenkomstige waarden

van Zijl' in de eerste berekening. Uok de waarden van L^'/.' zijn

grooter dan die van A,i. Wij komen dus ti»t dezelfde gevolgtrekking

als vroeger: dat de realiteit dezer uilkonisien nie( gewaarlu>rg(i is,

en het eenige wat met zekerheid ie zeggen is, is dat het iiiet-

periodiek gedeelte een geleidelijk verloop inoet hebben, en dal er

geen andere ])erioden kunnen zijn dan die van den Saros, 18.03

jaren.

De volgende tabellen bevatten de voornaamste der bij de bereke-

ning gebruikte grootheden. In Tabel V zijn voor elke eclips gegeven

de waarden \an 1\, /, en /,' benevens de daaruit volgens de formule

(10 lierekende waixrdrn \an (hi en <hi'. iJe eerste kolom van de

tabel geeft den lijd t geleld in synodisciie maaiulcn van af het begin

van den Saros. De lijd t ^ 22;-5 is natuurlijk identiek met 1 =
van den volgenden Saros. De rangsehikking der eclipsen in groepen

van zes komt in de tabellen duidelijk uil. De groepen beginnen liij

t = O, 41, 88, 129 en 17(i

en eindigen bij

I = 'M), 77, 118, 165 en 212

Tabel VI bevat lid zuiver periodieke deel /. en /', der lengle-

storing volgens de beitle berekeningen. De groiile overeenstemming

der versehillende Saros-|)erioden valt dadelijk op. Nog duidelijker

dan in de lenglesloiing komt de periodiciteit uii in de middelbare

beweging, die niet in de tabel is gegeven docli zeer eenvoudig

daaruit kan worden afgeleid, als hel \er.scliil \an iwee opvolgende

waai-iieu van /,, (of ).'s). Het blijkt uil de tabel dat de am|iliiude in

de eerste perioden over hel algemeen meer constant is dan in de

laatsie, die in de eerste mededeeling als voorbeeld werden gekozen,

daar zij midi- de vergelijking met de waarnemingen het meest van

belang zijn. Hel \erscliil tu.ssclien ile nilerslc waarden van P.,, varieert

in de perioden 1 un \lll insschen ongeveer 700 en 830, om daarna

geleidelijk toe ie nemen idi ongeveer 1200 in den Saros XII.

Voor /'s varieert dil verschil lus.scheu ongeveer il."iO en 1100. Door

de merkwaardige overeenkomst Insschen de uitkomsten der beide

berekeningen wordl het waai'schijnlijk dal ten minste het algemeen

karakter iler door eene absorptie der gravitatie teweeg gebrachte

lenglesloring \doi' elke aannemelijke dichtheidsverdeeling hetzelfde

zal blijven. De in do eerste mededeeling gemaakte gevolgti'ekkingen

zijn dus niet gebonden aan de speciale daar ingevoerde hvpothese,

maar zijn van algeineene strekking.
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TABEL V {Vervolg).

t

1
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T A B F. 1. V (Vervolg).

t
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T A B E 1. V ( Vervolg).

O

6

12

18

24

30

41

Al

53

59

65

71

77

83

I 88

94

100

: 106

112

118

129

i

135

141

147

153

159

165

171

176

,

182

!

188

I

194

^200

206

1212

Saros VII
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T A'B E 1. V {Vervolg).

t



TABEL V (l-ervolg).

Saros XI Saros Xll

Jaar h /'. Jaar T„ /j l\
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TABEL VI

t
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TABEL VI (Vervolg)

t



i(»::i

T A B I£ I. VI {Vervolg).

t
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Teil slotte geven wij in Tabel VII de nieuwe redactie der meri-

diaan-waarnemingen door Prof. E. F. vak de Sande Bakhuyzkn uit-

gevoerd. De kolom M—N., bevat de waargeiiouicn t-orrcctie tot de

berekende plaats van de maan, verminderd met Nkwcomb's ,.great

flnctuation', en na aanbienging van de in de eerste mededeeling

(blz. 751) medegedeelde systematische correcties. Voor de jaren 1905

tot 1912 geeft hel bovenste getal het resuhiiat der rand- waarnemingen,

het onderste dat der krater-waarnemingen. De volgende kolom bevat

het gemiddelde tusschen deze meridiaan-waarnemingen en de occul-

taties, d. i. Newcomb's minor flnctuations verminderd met 0".18 (om

in Prof. Bakhiyzen's mededeeling van Dec. 1911 vermelde redenen).

Voor de jaren 1905.5 tot 1908.5 is dit het gemiddelde der rand-

waarriemingen, krater-waarnemingen en occultaties, voor 1909.5 tot

1911.5 het gemiddelde van rand- en kiater-waarnemingen. Van dit

gemiddelde moeten nu de in de eerste mededeeling blz. 749 ver-

melde stoiingstermen worden afgetrokken. De som dezer termen

werd door mij berekend met behulp van een graphische rekenwijze,

waarvan ik de maximum fout op ongeveer 0".05 schat. Het verbeterde

gemiddelde is in de vierde kolom gege\ en, waarbij ik echter de tweede

decimaal, die toch geene reëele beteekenis heeft, heb weggelaten.

De laatste kolom geeft de residus die overblijven na aftrek van de

empirische formule \an Ross, ook weer zonder den konstanten term

—0".18, dus:

-f 2".9 .sm 6°.316 (/—1844.5) + 0".8 .iin 15°.65 (<—1880.0).

Deze residus zijn klein, echter over het algemeen iets grooter dan

de door Ross zelf en \ioeger door Bakhlyzen gevondene. In de

residus A-Ross die door Prof. Bakhlyzen in 1911 gegeven werden

(deze Verslagen December 1911) is zeer duidelijk een negenjaarlijk-

sciie periode aanwezig, die geheel verdwijnt door het aanbrengen van

de storingslermen (14) en (22). De term (43) in bijna geheel gelijk

aan de reeds door Ross zelf aangebrachte correctie, en hieli dus

weinig of geen invloed op de residus; de termen (20), (15) en (21)

echter, vooral de laatste, zijn oorzaak van het grooter worden der

residus. Het is waarschijidijk dat men door de formule \an Ross

eenigszins te wijzigen, de aansluiting aanzienlijk zon kunnen verbe-

teren, toch is het duidelijk dat zij met een formule met slechts twee

termen nooit volkomen zal worden. Overigens zou de afleiding van

eene nieuwe cm))iiMsciio formule moeten worden voorafgegaan door cone

verbetering van den hiiiu|iiMio(lischen leiiii, w aar\i)or dan nadiuilijk

eerst de langperiodische storiugscorrecties zouden moeten aangebracht

woi'den. Het schijnt mij aanbeveling te verdienen hiermede te

wachten tot het verloop der maanslengte in de eerstvolgende jaren
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bekend z;il zijn, allluuis tdl wij wcloii lu)claiif>- de thans iiigeh-eden

stijging aanhoudt.

In de bijgevoegde leckening zijn voor de jai'cn J847 lol 1912 de

waargenomen at'svijkingen van Nkwcomu's lang[)eriodigen term (d.i.

de getallen uit de vierde kolom van Tal)el VII) afgebeeld, benevens

de kromme van Ross '). De gebroken lijn is de door mij door de

waarnemingen getiokkeii vloeiende lijn, waarvan de getallen van

Tabel III (eerste medeeling blz. 751) werden afgelezen. De teekening

geeft voor dezelfde jaren het zuiver periodiek gedeelte der uit de

absorptie van gravitatie berekende lengtestoring (A, en /',,), volgens

de beide hypothesen omti-ent de diehtheidsverdeeling in de aarde.

Natuurkunde. — De Heer H. Kameklingh Onnks biedt aan Med.

N^. 13'2f uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden. Bkngt

Beckman : „Ht't W.\.^.\re£)Wt en de vi'rmideriny van den galva-

niscken weerstand in Itct magnetische i-eld hij lage temperaturen.

VIL Hit Ux^jh-ejf'ect in legeeringen van goud en zilver bij

lage temperaturen tot hei smeltimnt van ivaterstof."

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Lorentz.)

Deze Mededeeling vormt 'eene \oortzettiiig van Med. N°. 1'SOt).

IV. Legeringen van goud en zilver.

§ 10. In Meded. N°. 129" § 12 en Meded. N° 130'- ^ 16 zijn door Prof.

H. Kamerlin(;h Onnes en mij metingen over het HAi.E-effeet bij T=29tJ^ K,

20',3 K en 14°,5 K \ oor drie .4;^.i(/-legeeringen (Leg. I, II, III) met een

groot gehalte aan goud medegedeeld. '

In Meded. W. 130'' § 9 zijn de resultaten van mijne metingen

voor een van deze legeeringen (Leg. I) bij T^^QP K gepubliceerd.

Later zijn door mij nog drie legeeringen niet een grooter gehalte aan

zilver onderzocht ; in het volgende zullen de resultaten van deze

nieuwe metingen over het HALi.-elïect \an .l«-J</-legeeringen worden

meegedeeld en in sameiduing met de vorige worden behandeld.

De methode van waarneming was dezelfde als vroeger, namelijk

de door Lebret ") uitgewerkte compensatie-methode in den vorm die

door v. EvERDiNGEN ') gebruikt werd. Als galvanometer diende een

1) De in de teekening gegeven kromme bevat dun konslanten term — 0".1 wel.

'') Lebret. Diss. Leiden 1895. Leiden Comm, no. 19. 1895.

') E. V. EvERDiNGEN : Comm. Leiden Suppl. no. 2. Zieook H.Kamerlingh On.nes en

Bengt Beckman: Comm. Leiden N°. 129". 1912.



gepantserde galvanometer \an Thomson niet eene gevoeligheid van

ongeveer 5 X 10 Volt voor 1 mm. hij een seluiahif^tand van 2.'> Meter,

en een slingertijd van omtrent 4 see. Storingen door tliermoslroomen,

die door liet transversaal-tliermoniagnetiscli effect van von Ettinoshau-

SEN ontstaan, worden door do/.o methode feitelijk alleen geëlimineerd

voor liet geval, dat men den hoofdstroom momentaan sluit. Door

den \rij langen slingertijd van den galvanometer was dit hier niet

mogeiijiv ; toch waren de genoemde storingen in dit geval te klein,

om te worden waargenomen.

De sterkte van den hoofdstroom was 0.5 tot 1.0 anip. De plaatjes

waren cirkelvormig (diameter i=: 10 mm.) met pinitelectrodoii. Behalve

het HAiJ.-edect werd ook de galvanische weerstand gemeten.

De legeeringen werden uit zuiver goud en zilver in een porseleinen

kroes gesmolten, daarna (iun iiilgewalst. Zij wei'den alle geanaly-

seerd. Voor de anahsen betuig ik den Heer Muntmeester Dr. C.

HoiTSKM.v te Utrecht en Fil. lic. G. K.\rl Almström te Upsala, mijn har-

telijken dank.

In do Tabellen beteekent H de veldsterkte in Gauss, R den H.\ll-

coëfficient in C. G. S., wi den weerstand in Ohm bij de absolute

temperatuur 7', u\ den weerstand bij 0° C.

Legeering 11 bevatte i 0,7 atoomprocent ^(/. De dikte van het plaatje

was 0.049 mm.



Tiegeering III bevatte 30 fJoonipropent yly. De'dikte van het plaatje

was 0.078 mm.
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w'7"

den galvanischeii weerstand zonder veld — . Alle grootheden zijn ii

«'o

C. G. S. eenheden uitgedrukt.

^r

iS^W
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lende gehalten aangetoond iiebhen. De laatste metingen worden dooi-

de mijne bevestigd en verder aangevuld wal de gemiddelde en

kleine gehalten aan Au bctret'l. Hierbij wenl iets dergelijks gevonden

als bij kleine gehalten aan .!ƒ/ gevonden was : de afname \an

het geleidingsverniogen, wanneer men aan het znivere zilver een

kleine hoeveelheid goud toevoegt, is bijv. zoo enoini dat een

bijmengsel van '2 atuonijtroi-ent gond het geleidingsvermogen in

bovenstaande maat) van 71,10X"*' '<'* 1,35 X^^' vermindert. De

Of "'o ...
krommen, die het teuii)eraluur-(|uotient : -^^ ^— als binche van het

<T„ ll-T

atoomproeent Ai/ aangeven, hebben ook een dergelijk verloop. De on-

derzoekingen van Kamkiu.ingh O.nnhs en .1. Ci.ay \ over versehillende

goud-draden, hei>ben getoond, dat door bepaling van den temperatuur-

ooëtllieient van den eleetrisehen weerstand, bij waterstoftemperaturen,

de zuiverheid van een metaal zeer nauwkeurig beoordeeld kan wenden.



1042

Eene kleine verontreiniging van Jt/ in J?< geeft dus bij 7'^290°K
slechts een geringe verandering in het HALi.-efTect, die echter bij lagere

temperaturen aanzienlijk woidt. Daarentegen veroorzaakt een klein

bijmengsel van Sn of' Sb in Bi, dat een ongewoon groot HAi.i.-effect

toont, reeds liij kaniertemperatiiur een groote verandering in het

HALL-eftect wal uit metingen van A. v. Ettingshai'sen en W. Nernst '),

E. VAN AuBKi, "•') en A. W. Smith') blijkt.

In Fig. 4 zijn de krommen ge-

teekend, die liet verband tusschen

7?209»

1." Ti
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—
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HALL-efïect, en wel het sterkst voor legeeringen met gemidtlelde concen-

traties. Leg. III met 30'/, .1-/ geelt dus —^°~ = 0M. De grootheid

—'— wijkt bij .1//, Al/ /oer weinig van 1 al', terwijl dil tcinpera-

runrqnotient voor legeeringen met gemiddelile conccntiatics veel

van 1 afwijkt. Van de legeeriiigi'ii niet een groot gehalte aan A;/

loont reeds Leg. VI incl 2 alooni|irocenteii Au bij lage teinperiiliiren

eene duidelijke vermindering \ an het llAr.i.-ell'ect.

Fig. 6 veraanschoiiwelijkl de betrekking tnsschen de constante van

15X1D'

u

1/

-3p
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dit geldt voor 10.7 5 -i'^ 90.9 d.w.z. voor de legeeringen, bij welke

geen coiuponent in kUnnere hoeveelheden dan 10% vooikomt.

In 't algemeen is H i '" eerste benadering een lineaire functie van

het temperatunrqnotient ""^ (7'=2n()° K., 90° K., 20°.3 K.) bij

"•o

legeeringen, die als \erdunde oplossingen aangezien kunnen worden,

dus voor 0<x<ll en 90 "l ,f 5 100. Alleen de legeeringen niet een

groot gehalte aan Atj vormen bij 7'=20°.3 K. een uitzondering.

Bij 7'= 290° K. is de H.\LL-coëlllicient voor de verdunde oplos-

singen evenredig aan het geleidingsverinogen <t,,„o.

Het zou stellig van groot belang zijn deze onderzoekingen over

het HAi.L-effect in legeeringen bij lage lemjieraturcn, die ik nu tot

mijn spijt tot één enkele reeks van legeeringen heb moeten be[)erken,

systematisch voort te zetten, en ook legeeringen \an \erschillende

typen te onderzoeken. Het is mijn plan met deze arbeid voort te gaan,

wanneer ik de gelegenheid daarvoor vind.

Gaarne betuig ik hier mijn dank aan Prof. K.amkrungh Onnes,

die mij tot het verriehten van mijne onderzoekingen over het Hall-

effect bij lage temperaturen uituoddigde.

Natuurkunde. — De Heer Kamkulinuu ( )n>ks biedt aiin Meded.

N". 132(/ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden. H.

Kami?rlingh Onnes en Bknot HtXKXiAN. Het Hall effect en de

verandering van den ijalvanischen ireersland in het magnetische

veld hij lage temperaturen. VIII. Het Hxi.h-effect bij Tellurium

en Bwnut bij lage temperaturentothetsmeltimnt van waterstof.

^ 20 '). Het Hall effect bij Tellurium. De metingen werden ver-

richt met een galvanometer van Wiedemann met korten slingertijd.

De primaire stroom was 1 = t).2 ampère. Er werden twee plaatjes

onderzocht, beide vervaardigd uil het zuiverste tellurium van Merck.

Het eerste plaatje Te,,] werd in een stalen vorm geperst, het tweede

Te^u in een stalen vorm gegoten.

Het eerste plaatje was zeer brokkelig. Beide waren cirkelvormig met

een diameter van 1 cM. De electroden waren platinadraadjes \au '/,

mm. diameter, die in de plaatjes werden vastgesmolten. Aan deze pla-

tinadraadjes werden dan verder de toeleidiugsdraden gesoldeerd. De

specilieke weerstand en de verandei'ing er van met de temperatuur was

voor beide plaatjes verschillend, bij het eerste was u's^ bij 7'= 289

1) Deze §§ van deze Mededeeling zijn genummerd als vervolg vau Med. n". 132a.



I()4n

ln'l (Inliliclc \aii /'•,, liij lid Iwccdc. lüj '/'•/ wus de tciii|)ci-iil iiiircoi-r-

lii'iciil viiM (Icii wccrslaiHl .illijil ncuiiticr over lid gelieele lempera-

liniriii!(Mv;ii 2.S!)>7'<[ 20°.3A'. ;
7''// ihuireii tegen vertoonde liciie-

deii T= 70° A' iTii iiiiniiiiimi van weerstand.

De dikte \an plaatje '/V^,/ was 1.175 mm., de wcer.slaiid

- hij T= '2\)()".l\ /r = (».8 fi

2(f.H /r = ().H

en opnieuw Inj 7'= ">!>()". iv =: IX) .

de weerstand neemt dus hij la^e temperaturen iielauiirijk tue, verder

is door de af'U(ieHiifi- ook de wei'rsiand hij gewone temperatuur toe-

genomen, wal waarscliijidijk aan liel ontslaan \an kleine scheurtjes

te wijten is.

De specifieke weerstand was 195X^0'' Clr'.S' bij 7'= 290. be-

vonden werd [RH en It zijn in CirS gegeven)
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TABEL XXVI.

Verandering van den weerstand van

Telliirium, Te^,,, met de temperatuur.

ir

289= K
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I(i4s

en bij liet iiismeltcii van de eleclnulo)! |)laalsolljk verliit werd.

Kkonkk jfcel"! voor een zeer snel afgekoeld prepanuU (i.28 oj), terwijl

onder zijn preparaten ook \oorkwanien, die slechts een speciüek

gewicht \an 5.8 hadden. De inoditicatie inet het j^eringste specifieke

gevvieiit schijnt hel kleinste elecirische geleid ingsvermogen te hebben.

§ 21. Hft n.\\.\.-i'j/Ht in BL-imudristallm. In .Meded. N°. I29a

hebben wij in Tabel XllI nieiiiiuen medegedeeld omtrent het H.\i,i,-

ettect in bismntkrislallen en wel voor liet geval dat de kristalas

loodrecht op het veld staat en de hoofdstroom in de richting van

de as loopt. Wij kunnen hieraan thans toevoegen metingen voorliet

geval, dat de as parallel aan het veld loopt, en de hoofdstroom

loodrecht oj) de as. Daarvoor diende een der kristalprisma'.s, welke

ook voor de metingen van v.\n Evkruingkn (zie Leiden Comm. Snppl.

?s°. 2. 1901) gediend iiebbcn en wel het meest regelmatige van de

drie (2, il en 5 zie l.c.) die voor dit doel in aanmerkiiii;- kwamen
(vg. l.c. p. 82).

De volgende tabel geeft A', // en RH in ('G8.

Bij gewone temperatuur is HIJ voor kleine velden negatief, evenals

VAN i]vERDi.\GKN (l.c.) liet eerst en Hecqukrki. ') bevestigd gevonden heeft.

Bij hoogere velden wdidl e\enals iiij v.\n Evkudinok.n" en Bkcqlerei.

liH positief. Iiilussclien moet opgemerkt worden, dat de aanvankelijk

negatieve afwijking bij BwQri''.Ki'',i, tot veel grootere waarden oploopt

dan i)ij ons en dat zij eerst bij veel hoogere waarde \aii het \i'ld

door nul gaat. Dil geeft aanleidinu om te veiiuoeden, dat de aan-

vankelijk negatieve waarde bij ons aan het niet geheel wegnemen
van de oorzaak, die haar bij Bkcquekkt, in hoogere mate te voorschijn

roejit, te wijten is, gelijk het ireval zou zijn wanneer ons bisinnt

wel zuiverder, maar locli wuix iiiel \ rij \an lujuiengsel was. Bij

geheel zuiver bisinul zouden wij dan bij gewone tem[)eratniir misschien

enkel een aanvankelijk langzamer aangroeien met de veldsterkte

gevonden hebben.

Men kan zich voorstellen, dat bij hoogere tem|)eraliiren toch een

negatiexe afwijking bij kleine veklen te voorschijn zal komen als

voortzetting van de verandering, die IiH iu functie \a\\ II met de

temperatuur ondergaat. De rol der \ ernnlreiuigingen zuu /.icli dan

enkel bepalen tot het ver.schuiven van de teniperatnur waarbij nog

juist hel negatieve vi'rschijnsel te voorschijn kwam, en deze tempe-

raliiur zon dau bij bismul van grootere zuiverheid hooger ligueii

dan bij bismul met bijinengselen. Dit zon analoog zijn aan het kleiner

worden van hel negatieve etfect bij lagere tempei-aliiur \ oor het

1) J. Beuquerki. C. R. lül. 17'JÓ. 'J4 ,luiii 1912.
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Bkckman zijn j;'e,u'c\en lilijl'l luM iii();^elijk, (l;it Ih'I \ er^cliijiisol lol oen

limietwiuirde nadert. \'o|o;ens verscliilleiido anal()}j;icMi zou /,oo iets

liij uiterst ia,n(' teniiieralurcn wel \(M-\va('iil kuiincu wdi'dcii. lïij de

onzekerheid ol" er l)ij de/.e leniperaturen wel een niaxiniuin e'.i niet

veeleer een asymploliscli naderen tot een grenswaarde ^evomien zou

worden, hebben wij in i\Iede<l. u". \'>,\)ii Zill. Vers!. Juni '12

ouder I § 2 fi,-eze^(i „Misscliicn vcrsciniil'l het maximum der

isopeden l>ij ini'oolere zuiveriieid naar hiucrc leinpei'aturen". De

bepaUngen met de plaatjes /!/ helibcn luvdei' luulruiv gelegd op

,,missehien"'. De plaatjes /ii],/ on /i/1,11, die luel zoo zuiver zijn als

de draad, vertoonen bij hel afdalen lot 20° K. geen vermindering in

de toename. Toch had men wegens ile Ie vermoeden grootere ver-

ontreiniging,wanneer bij lagere temperaturen dan 14°.oK. een maximum
voor zuiverder bismut beslaat en dit enkel door grootere zuiverheid

naar lagere temperatuur geseho^en was, hier een maximum Insschen

14°. 5 en 73° K. mogen verwachten. In fegenslelling daarmede blijft

hier zelfs de vermindering van toenamen tusschen 20° K. en 14°. 5 K.

uit. Nadere proeven met versehillende bismutpreparaten blijven

natuurlijk gewenscht.

Natuurkunde. — De Heer Kamkrt.inch Onnk.s biedt aan de Mede-

deeling N°. 133 uit het Natuurkmidig Laboratorium te Leiden:

„Verdere proeven tiief rheilxtar helium. H. Over den </<iIviini-

scJien weerstand van zuivere metalen e»:. Vil. De heuu'<jin(j

der ekctriciteit door kivil,' beneden 4°.19y\'."

(Zal in liet \'olgende Zittingsverslag worden opgenomen.)

Natuurkunde. -- De Heer IL Kamuklincju Osnks biedt aan Med.

X". 134(/ uit het Natuurkundig Laboratorium te Jieiden. Bkngt

1>K<'K,MAN : ,, II ei-r.</ani/ van pt/riet hij iviiter.ftoftemperatnreii."

(Zal in hel \olgende Zilliiigsverslag worden opgenomen.)

Natuurkunde. - De Heer Kamkri.in(;u ( )nnk,s biedt aan Meded.

N°. 132/' uit het Natuurkundig Laboratorium Ie Leiden.

H. KAA[KiiLiNGH ( )nnes CU E. ÜosTEKiins : „Magneti.sc/ie ouder-

zoekimjen VFT. Over panfmai/nefis'nie hij la^e temjierataren."

( V.ervol<i).

(Zal in het volgende Zittingsverslag worden opgenonien.)
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Ter iiilpivc in de Werken der Ak.uleniie worden de vi»l;j:ende

verliandelinfron in niannscripi aan^'ehodin :

(/. door den Heer .1. W. van Wi.iiik: ..Sik/i'i'ii iilier Aiiijihio.nis.

1. }fniiil iiiid l)i(nnkiiiiitl irii/ireud i/i'r Mi't'iiiutri>liosc."

h. door den Heer 1'. H. SniioiTK: ,,.\nn/i/tic firahtwiit i>r llif

/)oii/to/it'.s nyii/iirl;/ (li'rircd froin the retjulai' )iofi/fo/u'.f. (Section IV;

77(1' /iiilt' iiii.'iisKrf poli/tope}."

\ oor de Itoekerij worden len ue^elienke aau^eboilen :

J. door den lieer A. !•". IIoi.i.kman een excnijilaar \ au zijn .,-A('<'r/<«('/'

(liT C/ifiiiif." Deel I. Anorganische ('lieniie. 4'i' di-nk : Deel 11.

Organische Chemie, Tv'^ diiik.

2. door den Heer W. Imniiioma een exeni|)hiar \an Deel \" 111 der

2'- lïeeks van de door hem nitgegevcn „I huli'izoekingen ijedaan in

het phi/s/oloi/isc/i Liifxirii/oriiini der l'iiii'ersifeif te Jjeiden."

3. door den Heer W. II. .lii.irs een exemplaar xan zijne \er-

handeliiig ,,P/ii/sik dei- Sonne" (Soiiderabdrnck ans dem Handwitr-

terbiieh der Xalurwissenschaften lid. Vil .

4. door den Heer .1. P. van df.r Stok hel eerste nummer van „Bulletin

de la Section sclenfl/'u/iir de rAcddéinle Roiinniliie" , waarvan ook

zending der vervolgatleveringen wordt toegezegd.

5. door den Heer C A. Pkkelhakin(;. namens den Heer Dr. E. C.

VAN Lkkksim, een exemplaar van de door hem naar de handschriften

van Brussel, Cambridge, (ient en Londen uitgegeven ,,('i/riirt/le ran

^feester Vpemnin."

De vergadering wordt gesloten.

K K W A T r M.

Op l.lz. H98 iZittingsverslag van 'M) Xov. H»l 2) staat regel 19 v.b.

:

,,(/ door (li'ii Meer \V. Kintuovkn een exemplaar dei' dissertatie van

den Heer W. V. Enki.aak, enz." Dit moet z,ijn ; ,,</. door den Heer

C'. Eykman enz."

(.19 Februari, 1913).



KONINKLIJKK AKAÜEMIK VAN WETENSCHAPPEN

TK AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DK GEWONE VERGADEÏUNG
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AF DEELING

van Zaterdag 25 Januari 1913.

Voorzitter: de Heer II. A. TjOkentz.

Secretaris: de Heer P. Zeeman.

I 3sr H O TJ ID.

Injjekomen stukken, p. I(>.'i4.

Verslag van de Heeren H. E. ut; BitcïN en G. A. F. Molekgraaff over het in hunne

handen gestelde manuscript cener verhandeling van den Heer J. Lorik, getiteld : „lie-

splirijving van eenige nieuwe grondboringen." VIII. p. 1055.

Mej. M. S. DE Vries : „De invloed dor temperatuur op de phototropie bij kiemplantjes van

Avena Sativa " (Medegedeeld door den Heer F. A. F. C. Went eu mede aangeboden door

den Heer J. W. Moll), p 1056.

Jan de Vries: „Over bilineaire nulstelsels," p. 1061.

Jan de Vries: „Vlakke lineaire nulstelsels," p. 1070.

J. D. VAN DER Waals: „Opmerkingen over deu gang van de veranderlijkheid van de grootheid

b der toest.andsvergelijking," p. 1074.

J. P. KvENEX : „De diffusiccoëttieient van gassen volgens O E. Meijer," p. 1088.

J. 1). VAN der Waals Jr, : „Over de verdeclingswet der energie." (Aangeboden door de

Heeren J. D. van der Waals en P. Zee.man), p. 1093.

F. A. H. SciiREiNEMAKERS : „Evenwichtcn in tern:ure stelsels." IV. p. 110.3.

A. PanneivOek : „De veranderlijkheid van de PooLster." (Aangeboden door de Heeren E. F.

en H. G. van de Sandk Bakiii;yzen; p. II Mi.

N. L. SÖHNGEN: „Oxydatie van petroleum, paraffine, paraffineolie en benzine door mikroben."

(Aangeboden door de Heeren M. W. Beijerinck. en S. Hoogewerff), p. 1124.

A. S.MiTS: „De pa.ssi7iteit der metalen in het licht van de theorie der allotropie."( Aangeboden

door de Heeren A. F. Holleman en J. D. van der Waals), p. 1132.

F. E. C. Sciieffer: „Over reactiesnelhcden en evenwichtcn." (Aangeboden door de Heeren

A. F. Holleman en .f. D. van der Waals), p. 1134.

F. E. C. Sciieffer : „Over de snelheid van substituties in de benzolkern." (Aangeboden door

de Heeren A. F. Holleman en J. D. van der Waals), p. 1143.

H. K. Kkuyt: „De dynamische allotropie der zwavel." ^5e mededeeliug). (Aangeboden door de

Heeren P. van Rombvrgu en F. A. H. Sohreinemakf.rs), p. 1155.

R. W. Wooi) en P. Zeeman: „Eene methode voor het verkrijgen van fijne absorpticlijnen

voor onderzoekingen in sterke magnetische velden," p. 1163.

P. Zeeman: „De roode lithiumlijn," p. 1164.

II. Kamerlingii Onnes en E. Oosteriilis : „Magnetische onderzoekingen. VII. Over para-

magnetisme bij lage temperaturen." (Vervolg) p. IIGC.

H. A. Bkolwer: „Over zonaire amphibolen met onderling loodrechte optische assenvlakken

voor kern en randzone." (Aangeboden djor de llecrcn G. A. F. Molengraaff en

S. Hoogewerff). p. 1172.

Het Proces-Verbaal der \orige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

69
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Ingekomen zijn

:

1°. Missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlaniisolie

Zaken dd. JO Januari 1913, waarbij de Minister doet toekomen af-

schrift \an liet Kon. Besluit van t! Januari 1913 N". 88, inhoudende

de benoeming van den Heer G. C. J Vosmaer tot gedelegeenle der

Noderlandsche Regeering, buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist, bij

het in Maart a.s. te Monaco te honden IX*^ internationaal Congres

voor Zoiilogie en het verzoek den benoemde met den inhoud dier

missive in kennis te stellen.

Aan 's Ministers verzoek werd bereids voldaan.

2°. Missive van denzelfden Minister en van denzelfden datum

ten geleide van een afschrift van een schrijven van den Britschcn

Gezant dd. 7 December 1912, waarbij de Nederlandsche Regeering

wordt uitgenoodigd zich te doen vertegenwoordigen bij de in Au-

gustus a.s. te Toronto te houden 12"^ Zitting van het internationaal

geologisch Congres en 's Ministers verzoek te mogen vernemen van

de Afdeeling of haar Netleriandsche geleerden bekend zijn — en

zoo ja welke — bereid zich buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist

naar dit Congres door de Regeering te laten afvaardigen.

Indien een der Leden tot die vertegenwoordiging bereid mocht

zijn, verzoekt de Voorzitter hem daarvan zoo spoedig mogelijk

opgaaf te doen.

3°. Schrijven van den Heer Arthir M.4C Don.m.d te Washington,

waarbij gevoegd zijn eeuigc brochures, getiteld: "Suuiy of man in

conneclion with estabiishing laboratories to iuvesligate criniinal, pau-

per and defective classes," met het verzoek den inhoud \an dit

schrijven op te nemen in het Zittingsverslag der Afdeeling en hem

behulpzaam te willen zijn bij het tot uitvoering brengen \an zijn plan.

(ieaul woord zal worden dat het geen gewoonte is Ijrieven, inge-

komen bij de Afdeeling, iu hiiu geheel op te nemen in het Zittings-

verslag, doch dat de aandacht der lo<ien op dit schrijven gevestigd

is en dat de ontvangen brochures te hunner beschikking gesteld

worden.

4°. Bericht van hel overlijden van Dr. F. Bonol.a Bky, Algem.

Secretaris der ''Sociclé khcdivialo de Géographie" te Cairo, o|i K?

December 1912.

Dit bericht werd met een brief \im rouwbeklag beantwoord.
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Aardkunde. — De Heer Dk Biui.in hicunf, mede iiumens den Heer

Müi,KN(iR/\Ai''i'', het volgende vcfslai;- uit over liet inaiHiscri|il

der in liuiine handen gestelde veriumdeling van Dr. J. LoitiE.

„Besckrijvviuj van eenige nieuwe (jrondhorimjen." VIH.

In onze handen werd door de Wis- en Natiuiikinidin;e Afdee-

liny gesteid een Verhandeling van Dr. .1. Lohik Ie IMreciit, getiteld

„Beschrijving van eenige nieuwe grondhoringen X'IH". Wij hebben

de eer daarovei- het volgende te rapporteeren.

Deze verhandeling is een voortzetting van dergelijke beschrijvingen, in

de werken der Akadeinie reeds opgenomen. De .schrijver vermeldt dan

ook dat deze niet de twee vooi'gaande een geheel vormt. Zij is, na

een korte inleiding, verdeeld in vier gedeelten, (de eerste twee bevatten

een beschrijving van verschillende boringen, de eerste in het duinge-

bied, de tweede iets verder van de kust), waarvan de schrijver de

gi'ondraonsters heeft verzameld en onderzocht, waarbij hij vooral

zijn aandacht heeft gewijd aan de verschillende ilaarin voorkomende
schel|isoorten, met het oog op door hem te maken gevolgtrekkingen

;

het derde gedeelte bevat een algemeen overzicht van deze boringen,

ook vergeleken met \orige, waarbij de schrijver de verschillende

lagen tot groepen vereenigt en uit een en ander belangrijke gevolg-

trekkingen afleidt. In het vierde gedeelte behandelt de schrijver in

het kort het vraagstuk der verzouting van den watervang in de

duinen uit eenige door hem gekregen gegevens, terwijl hij aan het

slot hierbij voegt enkele opmerkingen over het heidewater te Wes-

terveld bij Hilversum. Aan zijn \erhandeling voegt hij, even als bij

de vorige, teekeningen van de gedane boringen en enkele tabellen toe.

De eerste twee gedeelten bevatten zeer veel belangrijke en lueuwe

gegevens, die door {Sqw schrijver met zijn gewone nauwkeurigheid

zijn uitgewerkt, terwijl ook zijn beschouwingen en aevolgtrekkingen,

die hij in het derde gedeelte maakt, van veel gewicht zijn te achten.

Een en ander vormt dus een belangrijke bijdrage tot de kennis van

den bodem van hel westelijk gedeelte van ons vaderland en is o. i.

alleszins waard in de Werken der Akademie te worden opgenomen

en wel in de Mededeelingen omtrent de geologie van Nederland,

verzameld door de Commissie voor het geologisch onderzoek, waartoe

wij dan ook het voorstel doen.

December 1912. H. E. de Bruijn.

G. A. V. MOLENGRAAFI'.

De conclusie van het ra[)[)ort wordt door de vergadering goed-

gekeurd.

Aan den Heer Lorié zal hiervan bericht gezonden worden.

69*
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Plantkunde. — De Heer Went doet een niededeeling namens

MejiillVouw M. S. uk Vriks : „De invloed der temperatuur op

de phototrople bij kiemplantjes van Avena sittirn".

(Mede aangeboden door den Heer Moll).

In aansluiting aan het onderzoek van RiTfiERS ') over den invloed

der teniperatniir op den praesentatie-tijd bij geotropie werden door

mij proeven genomen, cm uit te maken, in hoever de temperatuur

van invloed is op het phototropisch prikkelproces.

Het was oorspronkelijk niet de bedoeling, nu reeds een voorloopige

niededeeling te doen, daar alle proeven nog niet zijn afgeioojten
;

maar na het verschijnen van een onderzoek van Tokstkn Nviskkgh ')

over hetzelfde onderwei'p, waarin resultaten gegeven worden, geheel

tegengesteld aan de door mij gevondene, kwam iiet_niij wenschelijk

voor, thans reeds een niededeeling te doen.

Torsten ^"YBERGH komt tot de conclusie, dat de temperatnur geen

invloed heeft op het phototropisch prikkelproces. Graphisch zou men

dus den invloed der temperatuur op de phototropie, volgens zijne

meening, voor kunnen stellen door een reciite lijn. De door mij voor

verschillende temperaluren verkregen resultaten kunnen echter samen-

gevat worden in een duidelijke optimiun-kromme. Voordat ik op de

resultaten inga, een enkel woord o\cr de methode.

ftewerkt werd met kiemplantjes van Avena sativa, van eene lengte

van + 2,5 cm. De bakjes met kiemjilantjes werden in den door

RuTGERS gebruikten thermostaat bij de te onderzoeken temperatuur

minstens één uur voorverwarmd, daarna in den thermostaat belicht

en dan uit het toestel genomen-, de kromming der plantjes had steeds

bij 20° C. plaats. Gedurende het verblijf der plantjes in den thermo-

staat werd frissche lucht doorgezogen, overigens werd de doidiere

kamer, waarin alle proeveu genomen zijn; zooveel mogelijk gelucht.

De verwarming van den thermostaat geschiedde door elecirische lampjes;

gas werd in de donkere kamer niet gebrand, zoodat de lucht zooveel

mogelijk zuiver was. Als liehlbron diende gas-gloeilicht, Iniiten de

kamer opgesteld; het lichi viel, bij geopend diaphragma, door een

dun matglazen plaatje binnen.

Nagegaan werd, voor verschillende temperaturen, de hoeveelheid

1) A. A. L. RuTGERS. Zitlingsverslag Kon. Akad. van Wetensch. Amsterdam,

September 1910.

A. A. L. RuTGERS. „Tliu influence of tempcrulure on the geotropie presentation-

tiiue." Recueil des Trav. Bolan. Néerjandais. Vol. IX, 191:2.

-) Torsten Nybergh. .Studiën über die Einwirkung der Temperatur auf die

troplstischc Heizbarkeit eliolierter Avenu-Keimlinge." Berichte der deutschen Botan.

Gesellschafl. Band 30, 1912.
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liclitenergie, noodig om eciic Uiviuniiiig \i;ii l)cpaak!e sterkte Ie ver-

oorzaken. Als luaatslat" werd steeds eeiie kroinining van 2 iniii.

genomen, d. \v. z. de top van liel coleoptiel was 2 mm. uit den

vertikalen stand geweken.

Uitgangspnnt waren proeven, l)ij 'Hf C. genomen. Daar veroor-

zaakte eene lioeveellieid liclitenergie van 20 M. K. S. (melerkaars-

seeonden) eene kromming van 2 mm. Om de lioeveellieid iiehl-

energie, noodig voor eene kromming van 2 mm., te vinden, werden

eenige bakjes met plantjes gedurende een \'erscliillend aantal secon-

den geprikkeld, na + l'/j 'mr werd nagegaan, hoeveel plantjes zich

gekromd hadden. Bakjes, waarin 50 °/„ der plantjes eene kromming
van 2 mm. vertoonden, dienden als maatstaf. Het product van prikkel-

dunr en lichtsterkte gaf dan de gezochte hoeveelheid lichtenergie

in M. K. S.

De proeven werden genomen van 0° tot 40° C. Boven de 40° wer-

den geen proeven meer gedaan ; na één uur voor\^erwarmen bij 40°

moest zoo lang belicht worden en de krommingen, die ten slotte

optraden, waren zoo weinig duidelijk, dat van bepalingen na langer

verwarmen werd afgezien. Bij 43' C. stierven de plantjes.

Bij 0^ tot 25° werden de waarnemingen om de 5° gedaan, boven

25° bleken meer bepalingen noodig te zijn.

Bij elke te onderzoeken temperatuur werd eerst één uui- \oor-

verwarmd ; daai-na 2 uur, 4 uur, tj uur enz., om te zien, of een

langere duur van voorverwarming van invloed was.

De resultaten der proeven zijn samengevat in onderstaande tabel,

waar in de achtereenvolgende kolommen de lichtenergie in M. K. S.,

noodig voor eene kromming van 2 inM., aangegeven is na 1 uur

2 uur, 4 uur enz., verwarmen, behoorende bij de temperatuur, in

de eerste kolom aangegeven.

Uit de tabel blijkt duidelijk, dat het piiototropisch prikkelproces

afhankelijk is \'an de temperatuur, en dat bij hoogere tempei-aturen

de tijdfactor in de beteekenis van Black.man van grooten invloed is.

Van 0° tot 25° heeft de duur van voorverwarming geen invloed

op de hoeveelheid lichtenergie. Bij 27.5° en 30^ heeft langer voor-

verwarmen een gunstigen invloed; d. w. z. na een langer verblijf bij

die temperatuur veroorzaakt eene kleinere hoeveelheid lichtenergie

dezelfde kromming als eene grootere hoeveelheid bij korter voor-

verwarmen. Bij 32.5° is voor het eerst de schadelijke invloed van

een langeren duur van voorverwarmen te bemerken, hetgeen ook

bij 35°, 37° en hooger in steeds sterker mate het geval is.

De gunstige invloed van langer voorverwarmen bij 27.5° en 30°

en de ongunstige invloed van een langer verblijf bij 32.5° en 35° is
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grapliiscli voorgesteld iu figuur 1, waar op de abscissen-as de duur

van voor\ei'\varniiiig, o|» de ordiualeu-as de energie in M. K. S. is

afgezet.

Uit de liguui' blijkt verder, dal liij 31° een overgangspunt ligt

tussclien den gunstigen en ongunstigen invloed; liet aantal M. K. S.

is hier constant.

Figuur 2 geeft de grapliiselie voorstelling van de energie in

M. K. S., eene kromming van 2 m.in. veroorzakende, als functie van

de temperatuur. Op de abscissen-as is afgezet de temperatuur, op

de ordinaten-as de liclitenergie in M. K. S. Daar de teekening sterk

verkleind is, zijn duidelijksliahe de lijnen \oor langer voorverwar-

ming weggelaten, slechts de lijn voor één uur voorverwarming is

geteekend.

160

120

Men heeft hier te doen met eene duidelijke uplinunnkromme. Het

optimum is 30°.

Ten slotte nog de vraag, of de regel \an van 't Hoff doorgaat

voor de pliototropie. De energie in M. K. S. neemt tot het optimum
af, doordat de perceptie sneller plaats heeft. Voor de bepaling van

de temperatnur-coëfficienten moet men hier dns, evenals door Rütgers

voor de geolrojiie gedaan is'), niet de verhoudingen van de gevonden

hoeveelheden iichtenergie bepalen, maar de verhoudingen van de

reciproke waarden er\an. Daartoe bepaalt men hier niet —^ enz.,
üT.,

maar enz.

Men vindt dan de volgende temperatunr-coëfHicienten

') A. A. L. RuTGEBs. Zittingsverslag 1910.
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Wiskunde. — De Heer Jan ue Vries biedt een inededeeling aano

„Ocer blUneaire nulsk'/seh"

.

§ I. In een hUi.ncitir nnlstelsel lieel't een willekeurig aangenomen

|nint ('CU nidriiik, een willokciirig aangenomen vlak een 7iu//)tin(.

De rechton, wellve met een |iinil en zijn nul\lak iiiciiient zijn, lieelcn

milsti'iili'ii. Wanneer deze een lineairen complex vormen, heeft meii

liet l)ekende nnlstcisel, dal een bijzonder geval is van de correlatie

van twee collocale rnimten (iinltiteisel van Möbivsj. Bij alle andere

nnlstelseis (1,1) vullen de iiulslralen de geheeie stralenruimte ; liet

getal, dat aanwijst hoe vaak een willekeurig gekozen rechte nulstraal

is, duiden wij, in navolging van R. Stirm, door y aan.

Wij zullen nu vooreerst onderstellen dat 7 = 1 is, dus de nul-

stelsels onderzoeken, die wij tri/iin'air kunnen noemen, en door

(1,1,1) zullen aanduiden.

§ 2. Als een vlak
(f

w^entelt om een rechte /, dan doorloopt zijn

nulpunt F een kegelsnede {If ; want er is, wegens 7 = 1, een
stand van tf, waarbij F op / ligt.

De nulpunten van de vlakken, welke door een punt P gaan,

liggen op een quadratisch oppervlak (P/; dit bevat natuurlijk het

punt P en, wegens 7 = 1, op een willekeurige rechte door /•• nog

een tweede punt.

Het nulvlak van F is blijkbaar raakvlak van (P)- en snijdt {F}"

volgens twee rechten (^,(/'. Elk punt F van g of g' is nulpunt van

een vlak if, dat door F, maar tevens door F, gaat. Deze rechten

zijn derhalve singulier, immers zij zijn nulstralen van oo^ watiiers {F,<f).

De singuliere rechten vnn een (1,1,1) vormen dus een congruentie

(2,2).

De overige rechten \an (/'') zijn hierdoor gekenmerkt, dat de

nulvlakken van hnii piinteü in /'.samenkomen; anders gezegd, P
is de top van den (piadratischen kogel, welken zij omhullen.

§ 3. Twee oppervlakken (P,)- en {r\y hebben vooreerst de kegel-

snede {ly gemeen, welke bij /^ l\Pi behoort. Elk der overige ge-

meenschappelijke i)unlen S is singulier, omdat het twee, dus oo',

nulvlakken draagt. Deze punten vormen een kegelsnede ö% die (/)'

in twee punten snijdt.

De oppervlakken (/••) behnorende bij de punten van / vormen een

bundel
; het exemplaar dat door eenig punt F gaat, wordt aange-

wezen door het siiijpiiiii van / met het nulvlak van /'. De nulvlakken
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van een punt .9 vormen blijkhaar een Imndel, waarvan de as door

.s* wonie aangewezen.

Daar d' twee |)nnten van {!)'' bevat, draagt / twee luilvlakken

waarvan de nnlpunten oji <>" liggen ; liiernit vol^l, dat de assen s*

een quadrafiiche regeMiaav vormen.

Het duale standpunt innemende vinden wij dat er een quadratUch

li'gelvliik 2£ ^ zal zijn. waarvan eik raakvlak tiinyifUcv is, en od '

nulpunten bevat, die op een rechte .v^ liggen; deze rechten vormen

een tweede qtiadratische regelschaar.

§ 4. Wij beschouwen nu drie opper\ lakken (/•"). Daar elke vlakken-

bundel (.<*) een nnhlak door /-*, zendt, gaat ook {P^f door ö°, Tot

de snijpunten van l\' met de kegelsnede (/,,)- behooren vooreerst

de beide |)unlen, welke deze met o' gemeen heeft. Van de overige

twee snijpunten is hel eene het nulpunt van het vlak P^P^P,-, het

andere, dat wij door 7' zullen aanduiden, ligt op drie nulvlakken,

die, wegens de willekeurige keuze der punten P, niet door een

rechte gaan ; hieruit volgt dat T x" nulvlakken draagt, dus hoofd-

punt is.

Alle oppervlakken {P) zijn blijkbaar vereenigd tot een compk,v,

waarvan alle e.\emplaren de singidieve kegelsnede o'' en hel hoofd-

punt T gemeen hebben. De complex is lineair, want door eenig

drietal punten Fk gaat het oi)pervlak behoorende bij het snijpunt der

nulvlakken Yi. '/s. '/s-

De top \an ilen singulieren kegel —.^ ilraagt ck' singuliere 7itdvlak-

ken o, die niet door een rechte gaan ; hieruit mag afgeleid worden,

dat hij met het hoofdpunt T samenvalt.

Analoog is het vlak r der singuliere kegelsnede ö" hoofdvlak van

hel nulstelsel.

Beschouwen wij het vlak door T en een der assen .s* ; het heeft

tot nulpunt het singuliere |)unt S, dat op .s* ligt, maar tevens het

hüofdpun! T ; hel is derhalve singulier, en zijn nulpunlen liggen op

de rechte s^^ = TS. De regelschaar s^ is dus conisch en bestaat uit

de ribben van den kegel, welke de singuliere kegelsnede o' uit T
projecteert.

Analoog \ormen de assen .v* het raaklijnenstelsel van een in hel

hoofdvlak t gelegen kegelsnede.

§ 5. De kegelsneden (/)' vormen een stelsel oo\ dat op de stralcu-

rnimte kan afgebeeld worden. Immers, door twee willekeurig gekozen

punten 1'\, J'\ gaat een (/)% welke geheel aangewezen wordt door de

snijlijn der nulvlakken 7,, if.^.
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Ook de kep;clvlakUeii (/|,^, wiuuvun ieder onilnild wordi door de

nulvlukkoii def |iiiiileii \aii een reclite /, vonneii een stelsel co' ; elk

exeini>la;u' k;ui la'paald worden door twee vlakken '/,,'/., wuarxan

de nnipunlen dan de ov('re(Md<()nislii^e reclite / aanwijzen.

Als / in een singulier nid\ lak <5 lifft, dan ontaardt (/)^ in de rechte

.%, welke de nnl|)nnlen \an <; draagt, en een tweede rechte/'. Deze

moet % snijden ; dus kan liet hoofdpunt T, dat ook al.s nnlpunt

van <i is te besi'honwen, niet buiten .s'^ liggen. Hieruit volgt opnieuw,

dat de regelschaar [li^) conisch is.

Wanneer l door den lop van 2^^ gaat, dus twee singuliere vlakken

draagt, dan ontaardt (/)' in twee elkaar snijdende rechten ; hun

snijpunt moet natuurlijk met den top van 2^ samenvallen. Hierdoor

wordt bevestigd, dat die toji tevens het hoofdpunt 7' is ; immers,

voor alle andere door / gelegde vlakken moet het nnlpnnl in dien

top liggen.

§ 6. Een bijzonder t r i 1 i n e a i r nulstelsel wordt bepaald door

de raakvlakken van een bundel qnadratische oppervlakken <P'' welke

elkaar langs een kegelsnede o'' aanraken '), waar dan het raakpunt

als nul|)nnt dienst doet.

Wordt de bundel voorgesteld door

,B,-^ + -^^ + .^'V^ + -^^v ^ o ')

dan heeft het raakvlak in (y) tot vergelijking

yv^\ + y-r'''-, + .'/s-^'s + ^y^'^u = o,

terwijl k bepaald is door

y:' + y,'i-y,' + }.y,' = o (i)

voor zijn coördinaten (ij) heeft men dus

n, y, = V, .'/. = '/3 : y, = n* ku < .... (2)

of

'h : .v,.v4 — V2 y,y, = V, .'/,'/, = >j, : — O/,' + .'/./ + y,l • (3)

Uit (1) en (2) vindt men

. ,
'U

en daarna

.Vi : »h»/4 = :/2 : niVi = y, v^n, = y, — ('ii' + v-i' + n,') (^)

Uit (4) blijkt, dat elk vlak slechts een nulpunt heeft.

') Als de basis van tien bundel een biquadratische ruimtekromme is, heeft men
een nulslelsel (1,3,2). Dit is uitvoerig behandeld door Dr. J. Wolff (Ueber ein

Nullsystem quatlratischer Hiichen, Nieuw Archief voor Wiskunde 1011, deel IX. bl. 85).

'') Eventucelu coeflicieuten worden iu de definitie der coördinaten opgenomen.
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Als het niilvlak [>)) door liet vaste punt P(ri) gaat, is ^ c; ïjt = O,

dus heeft (/''/ tot vergelijking

-i.'/i.v4 + ',^=^4 + ->!/»!/, = -i (.Vi' + */=' + y»') • • • (5)

De doorsnede van dit oppervlak met het analoge, hij hel punt

Q{iok) behoorende, oppervlak bestaat uit de singuliere kegelsnede

^4^ = O, .y,-' + ,v.;-' + lU- = O

en een tweede kegelsnede, gelegen in liet vlak

Deze bevat de iiul|)unten der vlakken welke door PQ gaan.

Hieruit iiiijkt dat 7 = 1 is.')

Alle oppervlakken (/*)" gaan duur het hoofdpunt ?/,=rj/j=y, =0.
Dit is, wal te verwachten was, de top ^an den quadratischeii kegel,

welke alle exemplaren van den btuulel (</*-) langs o' aanraakt.

De nulvlakken (»i) der punten (y) van het vlak § omhullen het

quadratisclie oppervlak

^iViV4 + 5,^i,»j4 -1- ^,n,n, — S4 ('h' + ïj,' + ^j,')-

Dit behoort tot een stelsel x", waarvan alle exemi)laren raken

aan >,, = »,j r=; ?,, = ü {.j\ = 0) en aan den nuadi'alisehen kegel, welke

tot taugentiale vergelijkingen heeft ij^ = O, >h" + 'i,' + »,,' = O, dus

ook \ooigesteld wordt door ,c,-' -f-
,;/' -j- .r,' =: 0. Hiermco wordt

bevesligd, dat het vlak van o' hoofdvhvk is en de gemeenschappelijke

ondiiillingskegel der oppervlakken 'l>' alle singuliere nulvlakken raakt.

Als men c' door den imaginairen bolcirke! vervangt, dan ontslaat

het metrische uulstelsel waarin eik vlak lol iiul|nml heef'l het \oet-

|tunt der loodliju uil het vaste punt 7'.

Ook op de volgende wijs komt men lol een tri lineair nul-

stelsel. Gegeven zij de kegelsnede o' en het puul 7'. Aan elk nunl

y voegt men als md\lak loc iici poolvlak van j'V met belrekking

tol den kegel, die o' uil )' projecteert.

Neemt men 0^ in 7' en wijst 0' aan door

'•.' H .«.;^ T <- = ^, .'•, = 0,

dan lieel'l hel nuhlak van V tot vergelijking

.'/., (,'/c'-i + //,•'•, + y,''->) = (y,' + «//' + .'/s')
A'4-

Voor ziju cooi'dinaten »/ heeft men dus

h, • !/i."i — ^1 ' Hilh ~ '/» ' y»<h = '/4 :
- (.yi' 4- i/»' + y^l-

Daar deze belrekkingen identiek ziju met (3) verschilt dit nul-

stelsel niet van het l)oven beschouwde.

') Dit blijkt Irouwi'iis ook uit ile beschouwing van de invülutie welke de bundel

(*y- op /'(jl be|)iialt; een der coïncidenties ligt in het vhik der kegelsnede 3-, de

andere is laakpuul n-.el een der quadralisclie oppervlakkeu.
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^ 7. Wij zullen nu liilineaire JiuL-telsels beschouwen, waarvoor y^2 is.

De iiulpunleu dtu- vlakken van een bundel met as / lipKcn thans

0|) ecu kuhisclu' ruiinlckronniu' (I)', welke / tweemaal snijdt.

Analoog vormen de nulvlakken der |)uii(en van een rechte / een

\iakkenstelsel met iudo.\ 3 (torsiis der derde klasse), osculeereu dus

een kubisclie ruimtekromnje.

De nulpunten der vlakken, welke door een punt /' kunnen gelef^d

worden, voruien een kubisch opperclak {Pf.

Twee oppervlakken (P)' en (^^j' hebben de kromme (/)' gemeen,

welke door /= PQ bepiiald wordl. Zij zullen in het algemeen nog

een rnhiitt'kromiiw van dfii. zi/.silen gnuid o' gemeen hebben. Deze

snijdt (/)" dan in ncht punten en is de meetkundige plaats van

singuliere nulpunten, welke ieder een bundel nulvlakken dragen.

(Als zij een kegel oudiuldeu zou o" veelvoudige kromme op {P)'

zijn, wat onmogelijk is, zoolang de doorsnede van [P)' en {Qf
slechts uit ttree deelen bestaat).

De assen s* der bundels \an nuh lakken door de punten S van

<j' vormen een reijel.schaar i-rni den achtsten graad; innners de snij-

punten van o' en (/)' bepalen acht nulvlakken door /, welke ieder

een punt »S' tot nulpunt hebben, dus een as 0* bevatten.

De oppervlakken {P)', {Qf en {Ry hebben de singuliere kromme
o' gemeen en buiten deze nog slechts een [)uut: het nnl|uiut van

het vlak PQR. Want (/?)' ontmoet de kromme (/)', welke bij

l^ PQ behoort, in acht punten van 0'; het negende snijpunt is het

bedoelde nulpunt.

Blijkbaar is o' basiskromme van den lineairen complex der opper-

vlakken {py.

^ 8. Een bijzonder nulstelsel (1, 1. 2) wordt aldus verkregen.

Wij beschouwen twee paren kruisende rechten a, a' en h, l>'. Aan

elk punt F \oegen wij toe het \lak 'i der transversalen t en u

welke men door F over a, a' en b, b' .kan trekken.

De hyperboloïden {!an') en {/bb') hebben een kromme (/)' gemeen,

waarvan / koorde is. Men heeft dus inderdaad y = 2. Ook a,n',b,h'

zijn koorden van {!').

De singuliere kromme 0' wordt hier vertegenwoordigd door de

rechten a,a' , b,b' en hun quadrisecanten q, q' . De singuliere figuur

heeft acht punten met (/)' gemeen.

Voor een punt «S van a is u een bepaalde rechte, terwijl men
voor t eiken straal van den waaier {Sa') kan nemen. De nulvlakken

van S \ormen dus een Inuidel met as 11. Bijgevolg wordt de" regel-

schaar [s*) hier vervangen door de vier quadratische regelscharen
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welke aciilereeiivolgens tot liclitlijnen lielilien de drietallen n,f),f>'

;

a' ,b,b' ; b,a,n' ; h' ,n,n'

.

Voor elk punt van q \alleii de transversalen / en n samen : even-

zoo voor elk vlak duur '/• De rechten q,q' zijn dus niet slechts

meetkundige plaatsen van singuliere punten, maar tevens van singu-

liere vlakken. Daar dit ook het geval is met de rechten a,n', b,b',

zijn bij dit nidstelsel de beide duaal verwante singuliere figuren

vereenigd.

^ 9. Wordt / door (/ in het j)uiit .1 gesneden, dan bestaat de

meetkundige plaats (/)' uit een kegelsiiede (/)' en een rechte ii. De

laatste bevat de nulpunien van het singuliere vlak (lo): de kegel-

snede ligt in het vlak {Au') en gaiit door A, omdat dit punt het

nulpunt is van liet vlak dat / verbindt met de transversaal '/„ welke

door .1 kan gelegd worden.

Wordt / door y gesneden, dan wordt (/)' vervangen door het

samenstel van (/ en een {ly. De rechten /, welke kegelsneden (/)'

bepalen, vormen :es speciale lineaire complexen (stralenbossen) ; er

zijn dus 'x' liguren (/)'.

Als / o|) 7 en 7' rust, dan hebben de hvperboloïden {laa') en

(Ibb') de rechten 7,7', dus nog een vierde rechte /' gemeen, welke,

evenals /, op 7,7' rust. De betrekking tus.scdien / en /' is van weder-

keerigen aard; ieder van hen l)evat de nulpunten der vlakken welke

men door de andere kan legjicii : hierbij wordt afgezien van de

vlakken die 7 of 7' bevatten.

Als / op a en b rust, dan bestaat (/)' uit een rechte u in het

vlak (al), een rechte t in het vlak iJjI) en een rechte /', welke t en

u snijdt ; deze bevat de nulpunten der overige vlakken door /.

Neemt uien voor / een transversaal /, dan wordt (/)' vertegen-

woordigd door de rechten u en 11' der vlakken (al), (a'l), en door /

zelf. Deze rechte bevat blijkbaar de nul|)uiiten der overige vlakken

door / ; zij is dus singulier.

Hieruit volgt dat het oppervlak (P)' de lians\ersalen / en u bevat

welke men door /' kan leggen ; derhalve is het nulvlak van F een

drievoudig raakvlak. De derde in dat vlak gelegen rechte van {!'),

heeft de eigenschap dat de nulvlakken van h;mr punten een kubi-

schen kegel omhullen, die /' tot top heeft.

Wanneer a, n', b, b' een scheeve vierzijde vormen, dan raakt elk

nulvlak aan een der cpiadratische oppervlakken van den bundel,

welke die vier rechten tol basis heeft. De oppervlakken {P) hebben

dan dubbelpunten in de tojipen van het viervlak dat de rechten

a, a', b, b', 7, q tot ribben heeft.
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^10. Wij zullen nog een ander ii n I s ( e 1 s e 1 (1,1,2) besel)Ou-

wen, waarvoor de singuliere Uroniuie ontaardt.

Zij gegeven de kegelsnede (f in het vlak r en liet paar kruisende

rechten n,n'. Door F trekken wij do, transversaal t over a,n', en

voegen liet poolvlak van / niet betrekking lot den kegel (/'', '>") ais

nul vlak aan /'' toe.

Als liet vlak r door het vlal< '/ in (/ wordt gesneden en /) de

pool is van '/ t.o.v. rt', dan liepaalt di' door D getrokken trans-

versaal / op <f het nulpunt /•'.

Laat men nu '/ om / wentelen, dan beschrijft (/ een waaier om
den doorgang II van / als to|), dus D een rechte r. Maar dan

doorloo|)t t een ([uadratisehe regelsehaar, die a,n',r tot richtlijnen

heeft en projectiefis met den vlakkenbundel ('/). Bijgevolg besciirijft het

nulpunt /'' een kubisehe kromme (/)', die dan / tot koorde moet

hebben. De steunpunten dier koorde liggen op de regelsehaar.

Elk punt A van de rechte a \^ .sin(julier. De transversaal /' besciirijft

een waaier in het vlak {Aa'), haar doorgang D met het vlak t een

rechte e, welke den doorgang A„' van a' bevat. Dus wentelt de

poollijn cl om een punt /i" (pool van e); het nulvlak van .1 beschrijft

derlialve een bundel met a6 AE.

Laat men nu .1 de rechte n doorloopen, dan blijft i' door J'„ gaan,

zoodat I'J de poollijn van A'„ beschrijft. De assen der bundels van

nulvlakken l)elioorende bij de singuliere punten A vormen dus een

quadraüaclu' rejielfchaar. Een tweede regelsehaar bevat de assen der

bundels behoorende bij de op a gelegen singuliere punten A'

.

Ook tle kegslsnede o' is shnjulier. Elk op haar gelegen punt S
heeft tot nulvlakken alle vlakken welke o" in S aanraken.

Alle oppervlakken {Py hebbeu nu de singuliere lijnen <r, a en a'

gemeen, maar dan ook de rechte .v welke de doorgangen J„ enJ/

van a en a' verbindt, en twee |mnleii »S',,/S'„ van o"- bevat.

Voor elk punt van .v ontaardt de kegel, die o' projecteert, in het

dubbel gelegde vlak t; het nulvlak is derhalve onbepaald, wat dan

verklaart, waarom .>• op elk oppervlak {Py moet liggen.

Hel vlak t is trouwens koo/dvlak; immers voor elk punt van r

dat niet op s of o" ligt, valt het nulvlak, als poolvlak van een niet

in T gelegen rechte t, met r samen.

In verband hiermee bevat de kubisehe forsus der nuhlakken \an

de op / gelegen punten steeds liet vlak r, en is t gemeenschappelijk

raakvlak van alle oppervlakken der derde klasse, die elk omhuld

worden door de nulvlakken der punten van een vlak.

Zal een vlak sinyuUer zijn, dan moet zijn doorgang (/ samenvallen

met de pool D, dus raaklijn wezen aan o-. In dat geval is t trans-
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versaal van ^,«',0' en elU van liaar pnnten is als nnlpiint te be-

sclionwen. De nieetkiuulige plaats dezer transversalen, is een hiquadni-

tisrli ri'iji'irhih [/]', waarop '/ en n' dtihhele licbtlijnen zijn, terwijl de

boven aangewezen reclite v dubbele besidirijvende lijn is.

Het poolo|)perv!al< van een wiMekenrig pnnt /' met betrekking

tot [fy heeft met 0^ zes punte.1 gemeen; de raakvlakken aan [t\*

in die pnnteii zijn .si)ii/ulii're nulvlakken. Deze omhidleii deilialvc een

lorsus van de zfsdc l/nssi'.

§ il. lil liet zooeven beschonwde nnlsteisel vormen de transversalen

/ een bilineaire congrnentie. Vervangt men deze door een congruentie

(1,/i) dan ontstaat een nulstehd (1,1, ?; -|--1) '). Laat men weer een

vlak tp om een reclite / wentelen, zoodat zijn doorgang d m r een

waaier, de pool D een rechte / doorloopt, dan beschrijfl de op r

rustende straal t een regelschaar van den graad (« -|- 1 . Het iini-

piiiit van
(f

komt. vhis (?; -|- 1) maal op / fy = //-|-l; en beschrijft

een kromme (/j"+-

.

Zij de congruentie [\,n) bepaald door de richlkniniiue iC en de

richtlijn a (die dan («—1) punten met «" gemeen moet hebben).

Elk punt van «" is singulier, en draagt een bundel nulvlakken

(zie ^ 10). Uit een punt van a wordt if geprojecteerd door een kegel

van den graad n met {n— l)-voudige ribbe a. Met den doorgang van

dien kegel, als meetkundige plaats van D, komt een kromme van

de klasse n overeen, die omhuld wordt door den doorgang d van

het iiulvlak '/. Derhalve draagt elk punt A der rechte n een qd'

stelsel van nulvlnkken, welke een kegel van de klasse n omhullen.

Dus is a op het oppervlak (P)"+- een /(-voudige kromme.

Elk punt der singuliere kegelsnede « draagt ook hier een iiiindel

nulvlakken, waarvan de as raakliju aan 0' is.

De doorsnede van twee oppervlakken (/')"+2 bestaat uit een kromme

(/)''+'^, de krommen a" en r,' , de rechte a, (welke n' maal in reke-

ning is Ie brengen) en uil de n in t gelegen eongnienliestralen. Deze

hebben (evenals in § 10 de rechte s) de eigenschap dat voor elk van

hun punten het nulvlak onbejiaald wordt.

De singuliere nulvlakken raken in punten van ir aan het regel-

vlak [;]'"+- dat o^ <(", a tot richtlijnen en in t n dubbele beschrij-

venden bezit. Het poolvlak van P snijdt o^ in 2 (2// -|- O P"nlen, die

elk een singulier nulvlak dragen ; dus omhullen de singuliere nul-

vlakken een torsus van de klasse (4?2 + 2'!.

Het is duidelijk dal r weer lioojdvlak zal zijn.

1) Voor n — 'd vindt men hel nulstclsel van § 6, voor n—l dal van§ 10 terug.
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analoge uij^. <'<'ii nnlsli-lsrl (I. l,4i. Hier is cll< piiiil >'<lci' sinjiinliere

ki'oniine '<' iK' lo|i \aii ccn (|ua(|iatisclii'ii l<t'!4c|, die door de iiiil-

vlalvUcMi \iiii .^ \v()i-(il oniliiild.

Twee oppei'\ lakken iPv' IicMkmi iiii iIc \ icruiaal in fokening Ie

hi'enfi'en sinj>nli('i(' kromme <('', de sinnuliere kej^oNnede o", een

ki-(Mnnie (/V' en ten >l(ille de drie in r «relegen koorden \an «' i^enieen.

§ 12. Door de bes('lionwinü,en van § 11 is iiel beslaan van biii-

neaii'e nidslelsels, niel 7 ^ 2, bewezen.

Wij zuilen nn aantooneii dat bij een nnlstelsel (1, J , •/) waar 7 ]> 2

is, de meetkundige plaats der sinunliere punten ;//(7 «'1'» «'///vA- /lw»//;»)»^

kan zijn.

De kromme (/)<'+', welke de nulpunten dei- vlakken door / bevat,

is blijkbaar rationaal, want / is y-voudige snijlijn. De nulpunten der

vlakken door I' liggen op een op|)ervlak (/^)^+', dat in /' wordt

geraakt door liet nulvlak van P.

De oppervlakken (/'/'"'"' t^'i [Q)''''''' liebben een kromme (/)>'+' gemeen.

Wij onderstellen nu, dal zij elkaar verder iloorsnijden in een kromme
o van den graad 7 17 -(- 1 ).

Ter bepaling van het aanlal snijpunleii der krommeji \l) en

zoeken wij eerst hel aantal // der transversalen die door het wille-

keurig gekozen puut (> o\er ;/) en r> kuinien getrokken worden.

Daarvoor geldt de bekende vergelijking

m(n _ !)(„ _ 1)-- U. 4- //,

waar ;/, r den graad der beide opperx lakken, m den graad \'an de

eerste kromme, li hel aanlal van haar schijnbare dubbelpunten aanwijst.

Hier is fi ^ r = //? = 7 -|- 1, 2A = 7 (7 — Ij, want (/) is ralionaal.

Men heeft dus // ^ 7 {7' + Ij.

De bedoelde transversalen zijn gemeenschappelijke ribben der kegels,

welke (1) en a uil <> projecteeren ; de overige gemeenschappelijke

ribben gaan door de snij])unten der beide krommen.

Voor het aantal dier snijpunlen vindt men dus 7 (/ -|- 1)* —
-7(7' + l) = 27-\

Het oppervlak (K)>f^ heeft nu met yl] buiten de 27' op <j gelegen

punten en het nulpimt van het vlak I'QR, nog 7(2 — 7) punten

gemeen, wal slechts mogelijk is voor / = j of 2.

Wij mogen hieruit afleiden, dat voor 7 ^ 2 de sinyullere punten

minstens over tiofc krommen zullen verdeeld zijn.
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Wiskunde. — De Heer .Ian dk Vries spreekt over : „ Vlakke

lineaire nuhteh-els."

§ 1. Onder een vlak niilitekei {a, ^) zulleii wij verstaan een reci-

proke \ei\vantsfliap tusschen de punten en de stralen van een \lak,

waarbij aan elk piait F worden toegevoegd « nulstralen f door

dut punt, aan eiken straal ji op hem gelegen nulpiaiten F.

Wij bepeiken ons tot liet geval « = 1, waarin elk punt F slechts

een nnlstraal draagt (lineair nul.stel.sel); zij X,- het tweede kenmer-

kende getal.

I/aat men de rechte ƒ om een punt P wentelen, dan beschrijven

haar / nulpunten een kromme van den graad [k -\- 1), welke door

P gaat en daar den nulstraal van P aanraakt; wij duiden haar door

(P)--+i aan.

De krommen (/-')^+' en (Q)^+' hebben de k nulpunten van PQ
gemeen; de overige (X-|-i)'— / snijpunten dragen ieder een straal

door Pen een daarvan verschillendon strtuil dooi- (^, dus een bundel

nulstralen; zij zijn dus siiiguliero |)uulen.

Een nulstehel i^,k) heeft dus {k- -\- k -\- \) singuliere punten.

Alle krommen (P)'+' vormen een net met (P -|" ^'' + 1) basis-

punten ; door de willekeurig aangenomen punten X, Y gaat de

kromme, die bepaald is door het snij|)init <ier nulstralen ,r, y.

Een bundel van krommen </' met n" basispunten bepaalt een

lineair nulslelsel, waarin aan elk |)um /' is toegevoegd de rechte /'

welke de door F gelegde kromme aani'aakt. Een willekeurige rechte

f wordt door den bundel in de groepen van een involutie gesneden
;

daar deze 2 (« —1) dubbelpunten heeft, is k ='2(^11—1). Dit nul-

stelsel heeft (4?i" — (i« -|- 3) singuliere punten. Daartoe behooren de

«' basispunten, welke immers elk op ac' raaklijnen liggen ; de

overige moeten dubbelpunten van krommen 7" zijn. Wij vinden

hiermee de bekende eigenschap teruu. volgens welke in een bundel

{(f") in het algemeen 3 («— l)'' kroninieii oou dubbelpunt bezitten.

§ '2. Het bilineaire nulstelsel (1,1) heeft drie singuliere punten

A,B,C. De rechte AB heeft A en P> tot nulpunten, draagt dus x'

nulpunten. De zijden a, h, c zijn derhalve singuliere rechten.

Als F etn rechte / beschrijft, ondiult ƒ een kegelsnede, die </,/», c

en / de laatste in lia;ir nulpunt) aanraakt.

De kegelsnede {Pf ontaardt als /' op een singuliere rechte ligt.

Neemt men P op a, dan liggen de nulpunten der overige door P
gelegde stralen op de rechte PA.

Zij nu / een rechte, die a, h, c in A' , B', C' snijdt, en F tot nul-
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jiiliil IkmM'I. Als /'om .1' wi'iili'll, il'iii (l(i()iln(i|il /•' een icclili' dddi'

^1; (laarliii ImmhIi dr iliilihcIxcrlMHidiiiu »

.1' II' (" A') dczelldi' waarde r).

Laat men f om />" wciilelcii, dan lioscliiijri / ren ri-chlc door A',

en {A' H' CF) is weer f;elijk aan <). Hieruit volui, '1^1 die duhhel-

verlioiidinu voor alle stralen dezelfde waarde lieetl, dns kenmerkend

is \-oor hel nnislelsel. Volji'ens een liekende eiiienseha]) i> nii ook

l'\A B Cf) = <i.

Elk nni.ffchel (1,1) ln-stant iliis nitdi' jiarcn {F, f) ii^elkc, tni opzichte

van den slnj/n/ieren drieluwk ABC, i/aar de fielrekkin;/ l'\ABCf)
= eonsl. :!jii. rer/joiidi'ii.

R. Stur.m tooni in /,ijn ,,Le/ire von den cjeometrischen Vcnoandt-

schaften'" (IV, 4t)l) aan, dal deze eonsirnetie een (1,1) levert: liet

scliijnt hem ontgaan te zijn dal men zoodoende alle (1,1) kan

verkrijgen.

Elke biindelsehaar bepaalt door liaar raaklijnen een (1,1). Singulier

zijn dan de punten J, B, waar de kegelsneden elkaar aanraken, en

liet snijpunt C der raaklijnen welke zij in die i)unten gemeen hebben.

Is in een oollineatie, met de coïncidenties A, B, C, aan het punt F
het punt F' toegevoegd, dan heeft de rechte /= FF' het piinl F
tot nulpunt in een bilineair nulstelsel').

§ 3. Uit een gegeven lineair nulstelsel {F, f) ontstaat een nieuw

lineair ntilstelsel (/',ƒ*'), waiuieer men /' vervangt door de rechte ƒ *,

welke haai- in F loodrecht snijtll. Hij deze constructie zijn f en /"*

harmonisch met betrekking tot het absolute puntenpaar. Onder har-

Dionisrhe transforinatie zullen wij nu verstaan de ver\orming van

een nulstelsel, waarbij f en ƒ* harmonisch worden gescheiden door

de raaklijnen uit F naar een vaste kromme der tweede klasse, '/'.

Als /'" op '/" ligt, gaal ƒ over in de rechte /'*, die </ ' in /•' aan-

raakt; i'aaki /' in /\ aan 7', dan kan men voor /'* eiken straal

door /'„ nemen ; dus wordt F„ een singidier punt van het nieuwe

nulstelsel (1,/L*). Daar elk singulier punt van (\,k) singulier blijft,

zal k^ grooter moeten zijn dan k.

Om /* te kunnen bepalen, bedenken wij dat alle stralen /", welke
door onze Iransfortnatie in een bepaaklen straal ƒ* worden omgezet,

door de pool P* van /'* ziülen gaan. De nulpunten van /'•' liggen

bijgevolg op de krounne (/'«/+', welke het nulstelsel (1,/) aan F*
toevoegt.

Dus ivordt een (!,/) doa- de liiirDumische transformatie in een

(1, k -|- 1) omyezet.

1) Uit y^ = c^ x^ , Zi.^_ :r^ = O, £ t^^
j/^
= ü volgt cf , = (Cn—O,) x.x, enz. of ook

ff?!-*-'! = Ca—c^ enz.
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In verband inel liet bovenstaande vinden wij nu, dat (l,l-(-l)

üj) v' 2 i'X- -\- 1) siih/iilii're iriiitten moet bezitten. Dit kan aldus worden

bevestigd. Zij (i liet tweede snijpunt van 7' met den straal /', wellve

een nulpunt F op <f- l)ezit. De kromme ((?)*'+' snijdt >/'', buiten G
oiu. in [2k -\- l) punten F. In elke der 2(X-f-l) i'Oïnoidenties der

verwantschap {F, G) raakt ƒ aan 7', zoodat men voor /"* eiken

straal door F kan nemen; F is dan singulier.

Hij lierhaling der transformatie moet uit (i^,ƒ*) het oorspronkelijke

nulstel.sel {l,k) teruggevonden worden. De nulpunten van ƒ liggen

op de kromme (P)^+-, welke het nnlstelsel {i,k-\-\) aan de pool

P van /' toevoegt. Op deze kromme liggen de raakpunten der raak-

lijnen uit P naar 7'; deze zijn nulpunten van /' in het bijzondere

nulstelsel (0,2) der w^xaiers welke hun eentruin op 7- hebben. Dus

wordt het uulsteLsel (1,/i-f-l) omgezet in het samenstel van {\,k)

en een (0,2) welke uitsluitend singuliere punten (de punten van 7°) bezit.

Is n een singuliere rechte van een nulstelsel (I,A), dan zal door

liannonisciie tran^^formatie niel lietrekking tot een o|i a gelegen

punleiipaar weer een (1,X) ontstaan. Immers uu ügt de pool /^* van

een straal /" op n, zoodat de meetkundige pkuils (/**)'+' is samen-

gesteld uit <t en een kromme welke/* in /• nul|innten i*^* snijdt. ')

^ 4. Bij een nulstelsel (1,2) vormen de krommen (P)' een net

met 7 basispunten. Elk nel van kubisclw kivimmn mei 7 basispunten

Ih'panit een mihtehel (1,2), waarin eon rechte / tot nulpunten heeft

twee basispunten van een tot het net !)elioorenden bundel. Immers,

de krommen vivn het net snijden /' in de drietallen van een kubische

involulio van den tweeden ra.ig, waarvan het neutrale paar tot oc'

drietallen behoort, dus uit twee basispunten van een bundel bestaat.

Daar de basispunten van het net geheel wilh-keurig kunnen aan-

genomen worden, heelt de singuliei-e (iguur geen bijzondere ken-

merken. Zoodra drie singuliere punten collineair zijn, is de door hen

gelegde rechte singulier, omdat ze drie — en dan oneindig vele —
nulpunten heeft.

Ofschoon alle (1,2) door netten van kubische krommen kunnen

bepaald ».vorden, is het niet oveibodig op enkele iiulsteLsels (1, 2) te

wijzen, die men langs andoren weg kan verkrijgen.

Wanneer de puiilen /•', en /•', aan elkaar zijn toegevoegd in een

involiitori.sche quadratische verwanlscliap (ipiadratische involutie) dan

kunneii zij aN nulpunten beschouwd worden van hun verbindinssliju

') Zoo gaat liet luilstulsel (1,J) der laaklijiien v;ui een hiiiidelscliaar door trans-

formatie met betrekking lot het absolute puntenpaar over in liet nulstelsel (1, I)

der normalen
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J. IClke rechte wonit daii iii liaar iiiil|imiteii gesneden door de kegcl-

snede, waarin zij ('oor de \cr\vanlsclia|i wordt omgezet. De singn-

liove tiguur licxai de vier coin'-idenlies en «ie drie f'undanieiitaal-

|)nnteii dei' \erwantsciia|), iieslaat dus uil de iioek|innteii en iievon-

lioek|)unlen van een vollcdigen vierliook, waarvan de zen zijden

s'mgidieri' vechten zijn.

Dezelfde singnliere tignur \iiidl men hij hel nulstelsel, waar elke

reehte /' tot nui|)nnten heet'I iia;ir laakpiinlen mei twee kegelsiieden

van een bundel.

Een ander nnistei.sel (1,2) wordt bepaald door den bnndel van

knbisohe krommen, die in de eollineaire punten /j,,/<^,fi, bnigpunlen

met gemeensehappelijke raaklijnen />,, /;,, />, bezitten. De knbisclie

invointie, welke deze bnndei op de rechte f insnijdt, heeft een drie-

voudig punt op de drievoudige reeiite b^^z: B^ B^ B^; dus wordt /

slechts door Iwee krommen aangeraakt. Neemt men hun raakpunten

tot nulpunten van /', dan ontstaat een (1,2). Van de singuliere punten

liggen drie in de dubbelpunlen der driezijde b^ b^ i,, drie in de

basispunten B^,B„,1>,; het zevende is dubbelpunl van een niet ont-

aarde kubisehe kromme. I']r zijn blijkbaar rier .siiKjidieve vechten.

Past men de harmoiusehe transformatie toe op een nulstelsel (1,1)

met singulieren driehoek ABC, en laat daarbij de kegelsnede 7' in

A' , B' , fJ' raken aan de singuliere rechten n,b,c dan verkrijgt nieu

een nulstelsel (1,2), waarvan A, B, C, A' , B' , C' singuliere punten

zijn, terwijl het zevende (dat op <y ligt) door een lineaire constructie

kan bepaald worden. Hier zijn (i,b,c .shu/uUeve vechten.

§ 5. Bij elk nulstelsel {l,k; vormen de krommen (/'')^+' een net,

dat de singnliere punten UA basispunten heeft. Op een rechteƒ wordt

nu een involutie van deu graad Je -{- 1) en den tweeden rang be-

paald, welke een uit de k nulpunten F gevormde neutrale groep

bezit. Voor ^-^2 hebben wij niet meer een algemeen net; immers

dit snijdt een rechte in een involutie met h k {k— 1) neutrale paren.

Trouwens, een algemeen net \an krommen ff^+' heeft hoogstens

^k[k-\-5) basispunten, terwijl de kronnuen (P)'+' door {k''-{-/i;-\-l)

vaste punten gaan, en het laatste aantal bedraagt \ {k—1) {k—2)

meer dan het eerste.

Een nulstelsel (1, A) kan blijkbaar bepaald worden door de ver-

gelijkingen

Sr^'i + §,'«, + S,-B, = O,

$,a<-- + ^,6^ 4- i-jft — 0.

De nidpunten der rechte (^) zijn haar snijpunten met de kromme,
welke door de tweede \ergeli;king wordt t\angewezen.
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\'üür ilo Itij liet uiiiit P\if Itöliooreiide kroinm? (/*)^'^' viiiilt men,

iloor uoliiiiik te maken van de belrekking

(Ie voi-gelijkinji'

Vx !/, .'/»

.«, .(•, .1-, _ Q

T .f f

De singuliere punten worden ilns bepaald doür

a*= b^ c*-'

1= 0.

Door liarmi)iii>elie transt'ormiUie mul betrekking tot de kegelsnede

«* == ü vindt men een nulstelsel (1,^-|-1), waarin aan liet punt {.v)

is toegevoegd de reelite [ii) welke door it^it, = O wordt aangewezen.

Stelt men ter bekorting

.r ° X j ' r ' a- .r x - x x

tlau lieel't men

' ^ ' X X r

dus

en deze vergelijking bepaalt met

liet nieuwe nulstelsel.

Dat men niet alle nulstelsels (l,;(--j-l) door hainionisdie trans-

forniatie uit nulstelsels (1,/) kan afleiden, volgt reeds hieruit dat de

2[k-\-l) singuliere punlen. welke door deze Iransformatie aan de

reeds bestaande worden toegevoegd, op een kegelsnede gelegen zijn,

wat voor /t ]> 2 in het algemeen niet het geval zal wezen.

Natuurkunde. — De Heer van dkk Wa.m.s doet eene medetieeling

:

„(Jljiiwrkiiigen over den (jdtig van de rerandeii/Jkheid van de

(jvootheid h der toestnndsver(/eli}kin(j."

In mijn laatste mededeelingen ben ik tot liet liesluit gekomen, dat

de ver,seliilleii, die in de normale, niet werkelijk associeerende

stoften voorkomen, moeten toegeschreven worden aan de verschillende

b,,

waard.e van de grootheid -^—
. Naar mate die grootheid grooter is,

blim

. . . .
,

./-! ^
IS en / en .< grooter, en wel —-— = -— en

o bii,„ 3 V bii,„

De



afwijkinji', die i\o wol der overeenstemmende toestanden vertoont, is

mede een gevolg van den verscliillenden gang van den grootheid />.

FjU liol springt daardoor steeds meer in liet oog, dat alles wat

strekken kan om de oorzaak van liet versi-liil in dien gang toe te

lichten van groot gewidil moot geacht worden.

Teekent men don loop van /j als functie van v dan verkrijgt men

een lijn, die hij grooto waarde \an r nagenoeg evenwijdig aan de

r-as loo|il, en asvmplotiscli nadert tol een lijn evenwijdig aan de

?'-as ter hoogte \an /;,,. Eerst hij r = 2/;,, hegint mei'kbaar verschil

te komen en is (k' waarde \an /; gedaald tot hij\ . circa 0,51(5 h,,.

!)ij \er(lere v(>rkleining \an het \olume daalt O sneller — en, als

men daarenhoven een lijn getrokken heeft, die uit den oorsprong,

dns nit r = O, (-mier een hoek van 45° van de t'-as loopt, zal de

steeds dalende h kromme die lijn ontmoeten ter hoogte van A^ /;/,•,„.

Is (?',, en i6/;,„ gegeven dan is die kromme bepaald. Mocht /O,, dezelfde

waarde hebhen en A,;,„ kleiner zijn, dan ligt over het geheele beloop

de ki'omme lager en omgekeerd als bum grooter is, ligt de geheele

/) kromme hooger.

Natnnrlijk zonden wij, als er niet een gelijksoortige oorzaak voor

de variabiliteit van h bestond, een meer grilligen gang in de ver-

schillende /) krommen kunnen denken. Maar neemt men zulk een

gelijksoortige oorzaak aan, dan zal wel niemand aan hot hoven-

staande twijfelen. Zelfs heb ik gemeend nog als mogelijk te mogen

stellen, dat er nog een soort van correspondentie in den loop der

verschillende // krommen aanwezig is. De punten dezer krommen,

die voor de toestandsxergelijking van beteekenis zijn, looiien van

v^bii.n tot r=i:j:. Hij een waarde van r = ?ii^/,„,, en » kan alle waar-

den hebben tusschen 1 en a,is/y,,— /; kleiner naarmate A,,— /;/,„, kleiner

is. Xii achtte ik het waarschijnlijk dat er pro[iortionaliteit tusschen

deze twee laatstgenoemde grootheden is. En dat dus het volgende

karakter van deze krommen kan gesteld woi'den nl.

by — bii,„ yvilmj

V

hu dat deze functie van eenzelfde is, geheel of bijna geheel.
'' liin

De vraag stellende wat do beteekenis van deze vergelijking zon

kunnen zijn, kwam de volgende gedachte bij mij op. Kan misschien

de schijnassociatie de oorzaak zijn van deze veranderlijkheid van b

met het "volume?

Over deze schijnassociatie heb ik gehandeld in een voordracht in

de Akademie in 1906 en later in een paar mededeelingen in 19J0,

en ik heb toen moeten besluiten dat uit de spanniugstoenarae van



(loii veizadiiïden (lamp in do n.xbijlieid der kritische leniperatur.r

moet at'jieleid wardoii, dal bij elke lein|K'ratmii' en iii elk voinnio

een zoogenaamde homogene phase niel werkelijk homogeen is ; maar

dat afhankeHjk van de grootte van hei volume en ook van de tem-

peratnnr er steeds ophoopingen van een helrekkeUjk groot aantal

molekiden aj\n\ve/.ig zijn. die zich gelijkmatig \crspreiden. In zeer

groot volume is hel aantal van deze ophoopingen \erd\vijnend klein

en bij klein volume en xomal bij lage temperatuur neemt dit aantal

sterk toe; zoodal bij hel liinieUdlnnic het aantal vrije molekulen

verdwijnend klein is geworden. Als in elk van die ophoopingen de

waarde van h niet veel verschilt van lii„„ of er Nnisschien mede

samenvalt, zou de volgende waarde van h kunnen worden afgeleid.

\dor het gedeelte der stof, dal in den toestand van vrije molekulen

vei-ke^rt is de waarde \aii h gelijk aan f>,,. Noemt men de fractie

van de hoeveellieiil stof, dal in den toestand van sameuhooping ver-

keert, gelijk aan .r en de fractie, welke in den toestand van enkel-

molekulen verkeert, gelijk aan 1— ,/, ilan is h =^ (i— .i) ''^, +.*'/>,„„ of

bg-b _
bg—bli,n

Kn vergelijken wij deze uilkomst met de vergelijking, waarvan

wij de beteekenis zochten, dan zien wij dal /'[
)
de functie is

waardoor de waarde van ' bcpaalil wordl in elk \olumc, maar

wij moeten er dadelijk bijvoegen, bij elke temperatuur. Dal h ook

van 7' znii kunnen afhangen heb ik wel nimmer ontkend ; alleen

heb ik ontkend dat het stellen van /i=/'('J') in staat zou stellen

den gang der loestandsvergelijking te verklaren, maar dat bovenal de

afhankelijkheid van r noodzakelijk is. Wij zouden dus nu gekomen

zijn tot de betrekking :

b„—b

b,,— bii,„
' \v,,

V

1

/

.Maai' laat mij hiermede mij niet te lang ophmulen, \\anl bij

nadere overweging heb ik de gedachte, dat schijnassociatie op deze

wijze invloed heeft, moeten verwerpen. Om velerlei redejien. Noor-

eerst omdat bij zoo groole contractie van hel \olume, de naam van

schijnassociatie in dien van werkelijke associatie zou moeten ver-

anderen. Ten tweede, onulal dan de ontwikkelde warmte veel aan-

zienlijker zou moeten zijn — en verder zou ook de gang van een

associatie bij bijna volledige associatie een andere moeten zijn,

waarop ik misschien later nog even o[)merkzaam wil maken. Dan



viTMill fclitcr ook (If iiooil/,;il<elijkliei(l om van / te doen

;U'liiiiigeii en kecreii wij loru;^- tol do cciuoiKiiger vei'gelijkiiig :

b.j-b

Hii ol'schooii ik \\o<^ niet den tlieoretisidieii vtiriii (Il'/at lutictie

kiiii aangeven, en de \vaai'<le der daarin voorkomende eonstanten

a priori kan aangeven, kan ik wel een verbetering aanbrengen in

de waarde van r/,,„ , welke ik in de hiatsle niededeeling heb gegevi n
;

en daardoor zijn de bedenkingen, die ik liad tegen liet aannen.en

dat de verkleining van A iiu'l liet volnine slechts een sciiijnverklaring

is, grootelijks verzwakt, zoo niet geheel weggenomen.

Ik ben tot de waarde \ an ?;/,„, -= hu,,, gekomen door mij weder

terug te brengen in den gedaehtengang bij het opstellen der toestands-

vergelijking. De eeiiige nieuwe gedachte omtrent den invloed van

de uitgebreidheid van het molekiiul (Jontinuiteit Hoofdstuk VI), was
toch deze, dat het volume waarbinnen de beweging der molekulen

plaats grijpt, in werkelijkheid als kleiner moet beschouwd wonlen

dan het uitwendig .schijnt.

Is in geval de molekulen stoli'elijke punten zouden zijn, het gevolg

van de botsingen, dat zij weerstand bieden aan een uitwendigen druk
RT

H , dan is het gevolg van hun eiueii atmeting, dat zij weerstand
V

r

kunnen bieden aan een maal grooteren druk. Kn zonder deze

gedachte komt men er niet. Men kan die gedachte onmiddellijk

invoeren, en zonder van afstootende krachten te behoeven te spreken

dan direkt schrijven: ^ -|- - =; — , ot als men dat verkiest, eerst
V- I l'

den weg van de berekening met behulp van het theorema van het

vlrio/ langer voortzetten dan ik heb gedaan. Maar ten slotte moet

men toch weder oin tot de ware formule te komen, den door mij

gevolgden weg inslaan. Ik hel) dit reeds lang geleden aangetoond.

Toen ik echter de waarde van die nieuwe grootheid f> wilde bepalen,

bemerkte ik spoedig dat dit met groote moeielijklieden gepaard

zou gaan.

De waarde van A,, Ie bepalen was niet zoo moeilijk, en ik kon
onmiddellijk besluiten dat A, gelijk is aan 4 maal het volume der

molekulen. En dat /j met het volume zou moeten afnemen was ook
gemakkelijk in te zien. Reeds de overweging dat bij oneindig grooten

druk hel \oliiiiH' kleiner zou moeten zijn dan. 4 maal het volume



der mctlekulen, en zon moeten afhangen van de groepeering in dal

kleinste volume, en dat dus h,;„^<^h,, zon moeten zijn, wiv* daartoe

voldoende. Ik zeg daarover in Hoofdstuk VI (pag. 52) i)et volgende,

toen ik den weg om de groothe'd h te bepalen heb teruggebracht

tot de verkorting \ an de gemiddelde weglengte, on dus gesteld had

:

/ 1—4/,

,,iiiaar deze formide kan niet tot de uiterste grens van verdichting

,,der stof worden toegepast, enz tot aan het woord verwachten'.

Uit de aangehaalde zinsnede blijkt, dat ik toen reeds voelde, dat

de grootheid h in bepaald volume zon moeten bepaald worden door

te bepalen den afstand, waarop bij de i)otsing hel middelpunt van

het botsende molekuni verwijderd moet blijven \an het middelvlak,

loodrecht op de bewegingsrichting, ten gevolge van de afmeting der

twee botsende moleknlen. Onder anderen blijkt dit, als ik zeg dat

als V <C^ 46, is, niet alleen de dubbel-centrale, maar ook de dubbel-

rakende stooten weg moeten vallen, en de factor 4 niet zoo snel

zal afnemen, als men zonder dit zou kunnen verwachten.

Om duidelijk te maken wat ik bedoel, stelle men zich voor dat

een in beweging zijnde molekuni IkiIsI legen een tweede. Teekent

men bij de onderstelling van bolvormige moleknlen een bol, welke

zijn middelpunt heeft in het tweede molekuni, met een straal =r 2/'

(als /• de straa' van een molekuni is_i, dan moet o|) het oogenblik

der botsing het middelpunt van hel bolsende molekuni op dien bol

met tweemaal grooteren straal gelegen zijn. Denk nu ook door het

tweede molekuni een middenvlak loodrecht op de richting der

relatieve beweging, in welk geval men hel tweede molekuiü kan

laten stilstaan, dan is de gemiddelde verkorting van de vrije weg-

lenste, de srootte van den Ltemiddelden afstand, waarop het middel-

punt van het bewegende molekuid van hei genoemde middelvlak

verwijderd is. In zeer groot volume is de kans dat het nrlddelpunt

van hef bewegende molekuni een zeker vlakje van den bol met Ir

als straal treft, evenredig aan de grootte \Hin de projeclie van dal

vlakje o\t het genoemde middelvlak. Daaruit volgt dal de gemiddelde

verkorting van de vrije weglengte de gemiddelde ordinaat is van

den iiaiven bol mei Am' als grondvlak, en dus gelijk aan _ . Het

is waar, tlal dit de verkorting van de weglengte voor 2 moleknlen

is, maar daar slaat tegenover dat ook aan het begin van de vrije

weglengle voor hel bewegende inuleknul een cvengi'oote \erkorling

bestaat.
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(K'ii lidl mol 'Ir ;ils straal, ilnn was de wef^' gevonden om de waarde

\aii /' in ('Ik solniue \e liepalcn. V'odr r<:^4/i, ninelen de diildicl-

i'cniraic sinolcn wej^valien, maar («ik (l(_> dnlilK'lrakoiido. Kn sliiki

^eiKmuMi m(i(Men i'eeds liij elk volnmc, hoe grotil ook, niils niet

(incindig groot, de kans v(jor (inlilicicontralc en dnlilieirakende stooten

at'goiionicn zijn. Hier schijnt mij een weg aangewezen, die misscliien

zon knmion leiden lot de bepaling van de waarde van /> voor wiile-

kenrig volnme. Of dit gelnkUen zal, weet ik nog niet, maar in elk

geval is mij gebleken dal dil dienen kan om />/,„, te berekenen —
en niet alleen \'oor boKormige moleknlen. Dil laatste is zeker niet

van belang ontbloot, daar hel geval van werkelijk bolvormige mole-

knlen slechts zeldzaam zal kunnen voorkomen.

Ijaat mij dat eerst aantoonen voor bolvormige moleknlen. In hei

uilerste geval, als zij slilslaan, liggen zij bijeen, zooals dit bij kogel-

stapels het geval is, elk rustende op '.i anderen. Denken wij de

middelpunten van deze 3 moleknlen als de toppen vormende van

het grondvlak van een regelmatig tetraëder. Bij een volnme oneindig

weinig grooter dan het limietvolnme is de limietricliting van de

beweging van het 4''*^ molekuni die, welke loodrecht gericht is op

het grondvlak e.i bij de botsing worden tegelijk de 3 moleknlen van

het grondvlak getrotïen. De ribben \an het tetraëder hebben een

grootte gelijk aan 2;', en de loodlijn met den top nedergelaten op

het grondvlak is gelijk aan 2/1// -—

.

De verkorting van de weglengte ten gevolge van de afmelingen

der moleknlen is gelijk aan de holt't van '2i\y^ , als men dit

4
vergelijkbaar wil maken met de hiei-boven ge\onden van — /•, om-

dal dat getal belrekking had op de verkorting bij een botsing \an

twee moleknlen, terwijl de nu gevonden verkorting geldt voor een

4
botsing van 4 moleknlen. Zooveel malen nn /• }>rooter is dan

- bedraagt ook
, ot is gelijk aan

tr'

41/1=1/1—

•

Voor bolvormige moleknlen is dus' =1.633 of / op weinig
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na jjelijk aan 0,9, ci'. .v ^ 1/ 1,(333 ol' circa 3,3. Kii dan zou

daiiriiit volgen dat deze twee waarden ƒ =: 5,9 en .< ^ 3,3 als de

kleinst mogelijke waarden moeten beschouwd worden.

Maar ik geef deze waarden niet als gelieel juist. Er zijn bezwaren

in Ie brengen, en bedenkingen tegen deze nitkoinsien. die ik niel

volledig kan uit den weg ruimen. Ku ik geef het bovenstaande dan

ook slechts als een jmging om ///,,„ voor bolvormige molekulen te

berekenen. De eerste bedenking is deze — en deze bedeidving schijnt

bij den eersten oogopslag een afdoend bezwaar. De waarde van

bi„n moet gelijk zijn aan r.„„. Is dan de aldus berekende waarde van

hi„„ het kleinste volume, waarin stilstaande bolvormige molekulen

geborgen kunnen worden: Dat is zeker met het geval. Het vubiine

van «' stilstaande bt)lien zoo dicht mogelijk bij elkander geplaatst

is, als n zeer groot is, gelijk aan 4 «'/'"l 2, en dus \ 2 maal kleiner

dan waimeer zij zoo geplaatst zouden worden, dat elk molekuul

een kubus tot volume zou eischen met 'Ir als ribbe. Als deze waarde

44— .-!»•'

j . . ,j >
.../'/, 3 2.TI/2

de door f'/,,,, voorgestelde wa<irde moet ziiu is -=— . ^
,'" ^ •'

(,,;„ 4r'|'''2 3 '

en dus zouden /'

—

I en .v^ in verband met den door mij gegeven

regel, veel grooter worden dan het experiment daarvoor geeft.

Maar de aldus lierekende waarde voor stilstaande molekulen is

nii't wal ik door //,,,„ hel) \oorgestel(l, en zon ik lie\er door A„ \c)or-

stellen. Waar de // kromme de lijn ontmoet^ die den hoek tusschen

ve ^-as en de A-as midden doordeelt behoeft niet Ie zijn en kan

niel zijn het pnnl, waarin h gelijk is aan /)„. De h kromme houdt

in (lat puni niet op te bestaan; zij loopl door naar kleiner \olnme,

of volgt misschien de lijn r =z h.

Hij nadere overweging blijkt mij. dat de h kromme aan de lijn

V ::^ Il raakt, en dal bij kleinere volumes dan dat van het rrtakj)unt

de waarde \an /• weder grooter is dan li.

Evenzeer als bij de bepaling \an de waarde van h,, kinetische

overwegingen uoodig wari'u om aiin ie loDiieii, dat A, gi'hjk is aan

•1

4 maal het xdluine di-r molekulen en dus "clijk aan 4 — .tj-"^, even

zeer zal /^/„„ niet gevonden kunnen worden dan met behul|i vaii

kinetische be.schouwingen. En de poging, welke ik doe om de waarde

van /»/,„, te berekenen, volgt eenzelfden gedachtegang, die bij de be-

paling van h^ tot het doel heeft ge\oei'd. Namelijk dezen gedachte-

gang. Is de gemiildelde weglengte voor molekulen zonder afme-



KIKI

tin"- üvlijk iUiii —

,

, cii beilniajil ile verUurling ,.';, dan is

A' 4 -T ;•'

-''-
- = ——r —, of f) = jM nr\

V— 1> V - N 4;t r" (i»'

4
ViKir /;,; is ,-J = , c'ii als on/.c liicihox i'ii iroi^exiMi liei'ekeiiiiig

juist is, is voor (!/,„„ de waarde \aii ,i=\X . Zondal, ais wij unii

een waarde v„ ^ A„ invoeren, -—-^1,814 bedraagt. Denken wij in

''o

?'„ P'1 i'iiin een <i-eiijU\orndi>e i-angsciiikkir)<i' van de nioleknlen, dan

y.ijn in /•;,„, dt' afstanden der niidd('i|innlcn inel gelijk aan 2/'. maar

gelijk aan 2/' l' 1.814 = 1,22 maal 2r.

Maar hij bewegende moleknleii is een dergelijke regelmatige |)laat-

sing volkomen onwaarseliijiilijk. Daarvoor geldt geen andere regel,

dan deze, dal binnen zeker klem lijili5verloop in gelijke deelen van

liet volnmc, mits niet aan de wanden rakende, liet gemiddelde aantal

moleknlen even gi'oot is. Maar Inin [ilaatsing in zulk een g'elijk

gedeelte van het volume is gelieel regelloos en telkens veranderlijk.

Een regelmatige plaatsing, zooals bij knbiselie verdeeling het geval

zon zijn, als wanneer er in elk moleknnl 3 onderling loodreehle

richtingen zonden aan te wijzen zijn, volgens welke zij omringd

zonden zijn door 6 naburige molekulen, op gelijke al'standen geplaatst,

terwijl in alle molekiden die 3 riehliiigen en afstanden dezelfde

zoiulen zijn, is \olkomen onaannemelijk. Dit is a fortiori hel geval

met de andere genoemde regelmatige plaatsing, \olgens welke in elk

moleknnl er meerdere riehtingen, die hoeken van 60° inslniten,

zonden aantewijzen zijn, volgens welke zij door andere moleknlen

omgeven zijn. Dit zon alleen niet ongerijmd behoeven te zijn bij

stilstaande moleknlen, en dan is daarenboven i\ niet gelijk aan h„,

maar (•„ ^ b^. Nn kan het wel den seliijn hebben, dat de door mij

genoemde b,;,„ eigenlijk zon moeten zijn /'„. De A,„„ is door mij inge-

voerd, als ik de verhouding bespreek van de grootste vloeistofdichtheid

tot de kritische dichtheid, en daarvoor van den regel -van den recht-

lijnigen diameter gebrnik maak. Die grootsie vloeistofdichlheid komt

voor bij 7'= O, en zon dns schijnen Ie gelden voor stilstaande

moleknlen. Dil is echter m. i. slechts schijn. Beneden T gelijk bijv.

11,,,
ot - 7/ is die reü:el iiiel te \ eritieeren, ma;;r wordt die regel,

2 3
"

afgezien van hel approximatieve kaï'akler, geëxtrapoleerd. Men rekent

er ilan op, dal wal wij o\cr een groot tem[)erainniiiiler\al hebben
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waai'genonieii, (m»1< lniiti'ii ile grenzen, waarlnnm'ii waargenomen is,

gelden zal. Kn ook ik lieli hij de bepaling \ an r,„„ dat aanyenonieii.

Al dien lijd geldt liet een volume, waarin bewegende nudekulen aan-

wezig zijn. En dns i« ook, als wij -^=2(1 + y) stellen, de waarde

bi;,„ in de belrekking van =2(1 f y) ^ r -^
, die welke voor

bewegende niolekulen geldt. Kon ook bij 7'=r() waargenomen wor-

den, dan zonden ile xoiiMnes, welke kleiner zijn ilan dat waarin de

kromme aan de lijn r = h raakt, verwezenlijkt knnnen worden. En
ik twijfel er niet aan dat in de onmiddellijke nabijliei<l van 7'^ O

de regel \an (k^n reehtlijnigen dianieler ten eenen nnile talen zon.

\atlen wij liet besprokene samen. Er is slechts één punt, waarin

de I) kromme een punt bezit, waarin r ^ l> is. Dit lieel't plaats bij

een waarde van b, die wij />.,,„ hebben genoemd,, en waarin, omdat

c = b is, de wtuirde van den druk oneindig groot is. In dat punt is

db— =i\. Dan is in
</(
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liolsiii.noii iiicl Liidulrr ajiulal, die le^elijkertijil elUainlcr aaiitakeii is

uitseslolen. Zooilal «Ie waaidi' \an -- =-| / -=z\ / - voor
l'lim -^V 2 V >

liolvDnni^ic' iiiolekiiieu loiMimge\t)iRleu i^s, iiii l)eter geinutivceril dan

hierbovxMi.

Maar liieriuede is iiel oiKk'r/.oek naar de groolte van A/,„, niet

afgesloten. Ik heli de kans, dat er in ?•/,„, nog botsingen met een

enkel nioleknul ol' nici '2 niolekiden plaats knnnen grijpen gelioei

gelijk O gesteld. Door r/;„, ^ 4 .-r
/'

j-Jy Ie stellen, heb ik de nioge-

lijkheid ondersteld, ilat er ook trefkans bestaat vooi' |iunten, waarvan

de projectie o|) hel niiddel\lak loodrecht op de bewegingsi-ichting

aan den rand \an dal niiddelvkik ligt, ook nog bij die groole dicht-

iieid. Een vollediger onderzoek xon waarschijnlijk een nog iets kleinere

waarde van ,i opleveren.

Mijn hoofddoel was dan ook om opmerkzaam te maken op het

vei'schil in de groollo van Aj en />/,•„, . Ik was zelf verwonderd ge-

bq
.

. bil

weest door de betrt'kkelijk kleine waarde van — , terw'ijl een

zoo groote verkonding heeft. Voor bohormige nioleknien bedraagt

deze laatste ot bijna 3, terwijl misschien tol de helfl van
3 1/2

'

ó„„

3 kan naderen. De betrekkingen, waartoe ik gekomen was, n.l.

——- ^ -— en ,> = „ / zouden ten eeiien male onjuist zijn,

als men A/;,„ met />„ \ei-warren zon. Terwijl het toch zoo gemakkelijk

in Ie zien is, dat de druk gelijk oneindig gi'oot wel kan \oorkonien

als ? = A is, maar dat dir niet het geval is bij h = h„. Dan is bij

boUoiniige molekulen =z
. hw dns het eind|)nnl \an de h

kromme ligt niet in de lijn, die den hoek tusschen de r en h assen

midden (looi'deelt, maai' in de lijn die met de r-as een veel kleineren

hoek maakt, waai'van de tangens nagenoeg gelijk is aan of

circa 0.74.

Ik heb mij zeUen afge\ raagd of ik de iiilkomsi waartoe ik ge-

komen ben, voor mij zelven begrijpelijk maken kan. In het bijzonder

het bestaan van A,„„ en den samenhang van deze grootheid met het

voorkomen van groepen \au molekulen, die gelijktijdig. 4 in aantal,

met elkandei' in botsing koaien, of in elk geval zoo dicht bijeen

zijn, dal de ruimte tusschen hen als nul kan beschouwd worden.

En ofschoon er nog tal \au vragen zijn, waarop ik geen antwoord



kan geven, en ei- dus reden is umi \v aarzelen alvorens liet voor-

gaande o|)enl>aar Ie maken, hebben toch de overwefjcingen, die het

gevolg zijn van deze vraag, mij den moed gegeven, die mij anders

misschien zou hebben ontbroken.

Hoe groot i-- de ruimte, die bij moleknlen mei afmeting aan de

l)e\veging is toegestaan": Het uitwendig volume moet verminderd

worden 1". met een volume aan den wand. De centra der molekuleu

kuinien den wand niet bereiken, maar moeten op een afstand = i\

tilijvcii. Daardoor valt voor de bi-weging weg een xdlume ^ (>r,

als Cf de oppervlakte van den wand is. "2". de centra kunnen evenmin

de oppervlakte der moleknlen bereiken, maar moeten op een afstand

= r blijven.' Diiardoor zou wegvallen een volume := 0'7\ als (^

hel oppervlak van de gezamenlijke moleknlen is, en liet komt dus

op hetzelfde neer, alsof de moleknlen een straal rr; 2r hadden. Maar

dan hebben wij, als het molekuul A met het molekuul B botst, de

weg te vallen ruimte dubbel iu rekening gebracht. zoov\el voor .4

als voi)r />' Natuurlijk dal de onder 2" genoemde weg Ie vallen

ruimte verre overtreft wegens het groot aantal der moleknlen.

Maar zoodra er botsingen plaatsgrijpen is dal een reden, waardoor

ö,, verminderd wordt. Botst een molekuul tegen den wand, of nadert

een molekuul zoo dicht tot den w and. ilai geen ander daar tusschen

door kan, tian zijn er twee ge<leelten van de ruimte, die voor de

beweging ontoegankelijk is, tol dekking gekomen en vermindert dus

de groolte van de (uitoegaidcelijke ruimte. Dii geldt evenzeer voor

de botsing der luolekulen onderling. Zijn er 2 moleknlen zoo dicht

bijeen, dat er geen derde lusschen door kan, dan is een deel der

ruimte, die voor het 3''*^ molekuul ontoegankelijk is, tot bedekking

gekomen, en is /> verkleind. Hoe grooii-r hel aantal botsingen is, en

dus hoe kleiner hel volume wordt, hoe meer // verkleint. Of ook

de temperatuur invloed heeft op die verniijidering van f» is no<; niet

geheel zeker. Hij grootere snelheid zijn er wel meer botsingen, inuar

kunnen wij ook aanuemeii, dal zij korter lijd duren. Op het oogen-

blik zal ik dat vraagpunt echter onbeantwoord laten. In den grond

is wat ik hier z<'g over de oorzaak van de vernnndering van A met

kleinere r. wal ik reeds vroeger als oorzaak had aangenomen, toen

ik de zoogenaamde bedekking der afstandssferen als oorzaak aan-

genomen heb.

"^<!^)De luen afgeleide formule voor /' = />,,
— « "t~ "^

( j
^"''"

voldeed echter niet en gaf met de l>erekende coërticienten « en ji een

veel te snelle afname. En hiervan meen ik nu de oorzaak ten minste

te moeten zoeken in de Schijnassociatie. Zie ik eens voor een oogen-



JOB 5

blik \iiii (Ie howi'jiiii^' al', maar denk ik all(3 iiiolekiilL'ii in paren

xcrdiM'ld, lorwijl elk paar in ralviiiü,' fi,oilaclit is, dan is de vcrinimlerinj^

in de waarde \aii h i A'-inaal de riiinite-bedokking bij de botsing

van deze inulekiil(Mi met elkander. Maar als ik bij de beweging

weder toelaat de willekeurige vrij gelijkmatige verdeeling en de

rnimie weder lierstellende, dan zon natnurlijk de vermindering in /;

veel minder zijn en alleen gelden voor die welke botsen. Er moet

dus bij elke soort, Itotsing hetzij van 2 of 3 of 4, of misschien grooter

aantal, de kans dat zulk een botsing in het gegeven volume voor-

komt, berekend worden, en die frai'tie vermenigvuldigd worden met

de deelen \an de rninden, die bij elke soort botsing elkander bedekken.

b,i
— b h,i f^ii\ l>ii

In de Ibrniule —~— == « j- /9 — enz. stelt — de kans voor
''7 i- \v J r

dat '^ molekulen elkander dicht genoeg genaderd zijn om bedekking

van de atstandssferen te geven, evenzoo — de kans dat 3 afstands-

sferen elkander bedekken enz. En, met zekeren coëfHicient vermeidg-

vuidigd, zou dat ook het geval zijn, bij volkomen afwezigheid van

elke oorzaak \an associatie, als er dus geen bijzondere redenen zijn
;

die de molekulen tot samenhooping brengen. De grootheden «, (?zijn

de stukken der afstandssferen die elkander bedekken. Terwijl voor

l),, alle molekideu zonder onder.sclieid in rekening worden gebracht,

hetzij zij afzonderlijk zijn of deel van een ophooping uitmaken —
en \'oor den factor van (t alle groepen van 2 molekulen, of zij al

dan niet deel uitmaken van een grootere opecnhoopinü-. Maar ik heb

dit alles nog niet berekend.

Dat met verkleining van het \olume ile \ermindering \an b steeds

sneller zal toenemen, is reeds daaruit te besluiten dat liet aantal van

elke soori botsing, of liever genoegzame nadering tot elkander, in

verhoogde mate toeneemt, en ten slotte als het volume maar klein

genoeg is geworden, gerekend mag worden dat er voortdurend

bedekking van de afstandssfei'en plaats heeft. Voor een willekeurige

bewegingsrichting zullen wij wel niet hooger behoeven te gaan, dan

tot een vokloende nadering van 4 molekulen, en dit zou de hierboveu

gegeven berekening van vu,,, = bt;,,, rechtvaardigen. Wij zouden dit

punt berekenti hebben, als bij afname van /', de afname van /;

daaraan gelijk is. Dan is — =1. Hij waarden van r <^ ri;,„ raken
dv

alle molekulen elkander nog niet ;)an ; dan zijn er nog bewegingen

in deze ruimte mogelijk, bijv. strooming van de stof, of trillende

bewegingen. Maar de lieweging, die wij warmte noemen, is onmogelijk

geworden. Eerst bij i\ is alle beweging onmogelijk geworden. De
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punten van de /;-kromnie, die iU liierboven lieli laten doorloopon tot

in I\, i)cbben natuurlijk geen pliysische beteekenis. Het gedeelte der

/^-kromme tusschcn bum^^h^ is dan alleen als parasitisclie tak Ie

beschouwen. In de formule ter berekening voor /; is deze tak waar-

schijnlijk ook wel opgesloten. Ik ben dus geheel tot het denkbeeld

dat de verkleining van h een sciiijn-verkleining van het volinne der

moleknlen is, teruggekeerd.

Ik heb in deze opmerkingen meerdere punten ter sprake gebracht,

die voor de theoretische behandeling van uiterst verdiciite stollen van

belang zijn — zonder dat ik nog in staat ben het onderzoek geheel

ten einde te brengen. Dat ik ze toch nu reeds ter sprake breng,

geschiedt in de hoop dat het anderen opwekke ook hun aandacht

er aan te geven, en hun krachten te beproeven om het onderzoek

ten einde Ie brengen. In het bijzonder schijnt mij de bepaling van

viim gewichtig.

Samenvatting van de verkregen resultaten in deze en voorafgaande

mededeelingen.

De wet der overeenstemmende toestanden zou, als zij \olkomen

streng gold, geleerd hebben, dat alle stoften behoorden tot een zelfde

geslacht. Dit is gebleken niet geheel volledig Ie zijn. De ervaring

leerde dat er, uit dit oogpunt beschouwd, verschillen bestonden.

Alle stoffen behooren wel tot een zelfde geslacht. Maar er zijn \er-

schillende rassen. Noemt men de \oor eene stof karakteristieke groot-

heden de grootheden /, * en r, dan blijken die te ver.sciiillen. Maar

die verschillen behoeven niet als verschillen in 3 karakteristieke

grootheden te worden beschouwd, maar kunnen lot een enkele groot-

heid worden teruggebracht. Noemt men die enkele grootheid h dan

ƒ-! 8 3
is

"^ := /i, -' = — \/Ji en r ten minste approximatief gelijk aan—

.

3 3 \/h

l)ij het zoeken naar de beteekenis van deze kaïakteristieke grootheid

is, zooals a priori te wachten was, deze te vinden in dalgene, wat

bij de afleiding \;ui de wet der overeenstemmende toestanden nog

buiten rekening was gelaten, n.1. de variabiliteit van /;. Deze varia-

biliteit van b is voor de verschillende stoffen verschillend, en hangt

af van den vorm der moleknlen of van de .schijnassociatie, die indirekt

op den gang van b invloed heeft. Neemt men voor de grootste

waarden \'an b het leeken b,, en voor de kleinste waarde, die voor

de toestandsvergelijking van beteekenis is, het teeken bu,,, , dan is

de verhouding van —^verschillend. Die verhouding echter schommelt
biim

betrekkelijk weinig om de waarde 2.
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' , , ut I

'I \/t i

echter met gi'^^duecl toenemende afwijking, naarnuue de (iiciillioid

tot de liniietdiohtlieid nadert.

De vorm dezer laatste functie is :

*.

; ^lim \ \ V 8 6
i:T + 3 -^ 3

v' 1 j I / h„ rs b„

\

1/^
1/ ^/,«i

:8m.

De mei de verdichting geleidelijk toenemende afwijking wordt

veroorzaakt door den veranderlijken term —
. De invloed dezer afwij-

king is bij groote waarden van r te verwaarloozen. Hij de kritische

i'

dichtheid verschillen de verschillende waarden \an slechts

|/^
y f>li,n

een paar procent. Bij de liinietdichtheid is de waarde van deze

laatstgenoemde grootheid gelijk aan -,—-. Nu ƒom 7 heenschoninu'it

is ten slotte dat grootste verschil misschien minder groot dan nuMi

vreezen zou, maar toch niet te verwaarloozen, en openbaar» zich in

de verschillende riclilingen van den recht lijnigen diameter. ')

Natuurkunde. — De Heer Kienkn doet eene mededeeling : ,,De

diffusiecoëfjicient van gassen volgens O. E. Meter."

Onder de verschillende methoden, welke' gevolgd zijn om uit de

kinetische gastheorie in de onderstelling, dat de molekuleii zich

gedragen als elastische bollen, een formule af te leiden voor ^\^n

diffusiecoëfficient, is er een, n.1. die van O. E. Meyer '), die een

resultaat oplevert, hetwelk aanmerkelijk van de overige en van de

waarneming afwijkt, niettegenstaande de grondondersteilingen, waar-

van wordt intgegaan, niet essentieel verschillen.

De alleiding van de formule van Meyeu is in het kort aldus : ")

') Vdor later verkregen verbelcriug of verscherping van inziililen moet ik ver-

wijzen naar mijn weldra te verscliijneu „Wciteres ziir Zustaiidsgleicimng" Akade-

misclie Vcrlagsgesellschafl Leipzig.

2) O. E Meyer, Die kin. Theorie der Gase p. 252 vlg. 1899.

*) Zie bijv. L. Boltzmann, Kin. Theorie. I. p. 89 vlg. 1896.
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men deiilvl zicli een vlaktci'ciilioid loodreclil o|) do i'icliliii<j; van liet

coiiccntralievorval en dus \an den dilfnsiestrooni en berekent dan

om te beginnen lu't aantal niolcenlen van iedere soort, hetwelk per

tijdseenheid door hel vlak iieenvliegt : daarbij wordt aangenomen,

dat de bedoelde niolfcuhüi gemiddchl op een afstand / (gemiddelde

weglengte) hel laatst gebotst hebben en dat hun aantal voor iedere

bepaalde bewegingsriehting dus ook evenredig is met de dichtheid

ter plaatse, waar de laatste botsing heeft plaats gevonden. Men vindt

lian. gemakkelijk voor de aantallen der molekulen van beide soorten

1 t/w, 1 dn^
a, = ", (,

— en «, = w, '„—
,

O ax ó dx

waar ii de gemitldelde moleculaire snelheid, n het aantal moleculen

per volumeëeidieid en .« de richting van den diflfusiestroom voor-

dn^ d7i^

stellen. Blijkbaar is —- = — -— en beteekenen /, en /., de weglengten
dx dx

der beide soorten \an moleculen in het gasmengsel, zoodat :

^, ^ 1 : 1/2 /(, JT .s,- -f- «, n o''

OTi-fm,

en h — l: ( 1/2 w, .t .s,'^ -f n .T a-

s stelt de middellijn van een molecuul voor en o =: \{s^-\- s^).

Door dezen dubbelen stroom gaat een aantal molekulen a^ -\- a^

door het vlak heen : daardoor zou dus in het algemeen een stroo-

ming ontstaan. Daar evenwel het gas in zijn geheel ondersteld wordt

iii rust te blijven, zal de neiging tot strooming een drukverval in

het leven roepen, hetwelk een stroom van het gas in zijn geheel ten

bedrage van a^ -\- a., in teyenge'^telden zin tengevolge heeft. Super-

poneert men dien stroom o]) den eerstgenoemde, zoo worden de

», n„
aantallen moleculen ((,

''-

(n, -\- a^) en «, («i + a,) en voor de
)t n

ditfusieconstante JJ vindt men

D = — i>i,u,l, + '1,11 J^).

Volgens deze formule zou ü, zoo m, en in^ sterk verschillen, in

sterke mate van de samenstelling van het mengsel afhangen. Om
dit te doen zien stellen wij achtereenvolgens n, ^ O en ii.^ = O en

vinden dan de grenswaarden

:

1 "i f / "li
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Volgens tic betrekking ^^^ln^ =: i(^''iii,=z — , waav h tie bekende

constante is, welke in de vordeelingswet van .Ma.\\vki.i, voorkomt,

kan men ook schrijven :

2 1 I /m, ï

2 1 I y;^; i
Z>(«, = 0) =— —^\/ —

Deze beide grootheden \orhondcn zich als m.^ : ?», dns bijvoorbeeld

bij koolzuur en waterstof als 2 : 44.

De proeven ') leveren een diflfusiccoëfncient, die wel eenigszins \'an

n^ en n., afhangt, maar slechts in geringe mate, zoodat een veran-

derlijkheid, zooals de formule van Mkyek die oplevert, buitengesloten is.

De diffusieconstante volgens Stefan ') is -.

hV'^_ 3 l
I
/m,-|-m.

dus geheel onafhankelijk van de samenstelling, waai'uicde de waar-

neming ten naasten bij overeenstemt. Geheel dezelfde waarde vloeit

voort uit de tweede theorie van MAXWhu.. wanneer die op elastische

molekulen wordt toegcjiast. jMaxwki.i, ') zelf heeft de bovenstaande

uitkomst reeds medegedeeld, evenwel zonder bewijs ; deze leemte is

later door Lanoevin ^) aangevuld. De ecnige vereenvoudigende onder-

stelling, die hij maken moest om de berekening Ie kunnen uitvoeren,

was dc7.e, dat bij de langzame diffusie de verdeelingsv el van Maxwki.i,

nog melkbaar geldig is. Uit deze onvolkomenheid der theorie kan

wellicht de niet volkomen overeenstemming tusschen waarnemingen

formule althans gedeeltelijk verklaard worden.

De vraag is nu, wiaraau het groote onderscheid in de beide

uitkomsten van Meveu ee:ierzijds en van de overigen, ondersteund

door de waarneming, anderzijds toe te schrijven is. Gross ') critiseerde

de superpositie van den gasstroom op don diffusie-stroom bijMEYKR:

hij be!)roefde de theorie te vei'betereu door dien gasstr(;iom weg te

laten en nu ^L'?,+'f,) als dilfusiecoël'licieut op te vatten. Dit is echter

1) Z=e bijvoorbeeld A. Lonius, Ann. d. Ph. (4) 29 p. Gül. 1909.

2) J. Stefan, Wieii. Silü.bcr. 05 p. 323. 187:^

8) J. G. Maxwell, Nature 8. p. 298. 1873.

*) P. Langevin, Ann. cliiin. phys. (8) 5 p. 2iö. 1905.

«) G. Gross. Wied. Ann. 40 p, 424 1890.
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zonder twijCcl onjuist; l)ij de definitie van I) wordt in ieder geval

onderslold, dat licl gas in zijn geiicol stilstaat of dal licl vlak, waarvoor

de diirusieslrooni berekend wordt, dezelfde translatiesncllieid bezit als

Il el gas.

Langkvin ') wijst ei' op, dat de dynamische werking tusschen de

nioleoulen van versciiillende soort bij AIkyku's bescliouwingswijze

in het geheel niet in rekening wordt gebracht. Hij geeft echter niet

aan de liaiid, hoe haar Ie wijzigen of aan te vullen om de bedoelde

werking tol haar recht te doen komen. Ook Boltzmann verklaart

de in het oog vallende tegenspraak tnsschcn de verschillende tlieoriün

niet.

Het blijkt, dat l;et mogelijk is deze althans voor het grootste

gedeelte op te heffen, door gebruik te maken van het begrip van de

persistentie der moleculaire beweging, dat door Jf.-\ns ") in de kinetische

theorie wordt aangewend en bijvoorbeeld ook bij de theorie- van de

BROVVN'sche beweging te paw komt. Deze grootheid \loeit voort uit

het beginsel, dat wanneer een molecuul op geheel willekeurige wijze

met andere moleculen botst, de waarschijnlijkheid bestaat, dat het

na de botsing nog een snelheidscomponent in de oorspronkelijke

richting der beweging overhoudt. Jeans heeft uitgerekend, welk

bi'enkdeel van de oorspronkelijke snelheid deze component na de

botsing gemiddeld zijn zal en noemt dat breukdeel de persistentie i}-

:

1 1

haar bedrag is ,<> = -- + -— log (1 -f- y2) = 0.406.

Wegens deze persistentie moeten nu volgens Jeans de gewone be-

rekeningen in de gastheorie der verschillende transportverschijnselen,

waartoe ook de diffusie behoort, worden gecorrigeerd. Eenvoudig-

heidshalve wordt aangenomen, dat een molecuul tusschen opeenvol-

gende botsingen telkens den weg / aflegt.

Uit het bestaan der persistentie volgt nu, dat een molecuul na

het afleggen van een weg / gemiddeld genomen daarna in dezelfde

richting nog wegen achtereenvolgens van de lengte lO-, />>' enz. aflegt,

(dus te zamen / -|- /,">
-f-

/,*>- -f . . . = l/l— d-) voordat zijn beweging

in die richting uitgeput is, en ook omgekeerd dat een molekuul,

hetwelk van een afstand / een vlak bereikt, gemiddeld genomen

niet op dien afstand, niaar op den afstand l/l—& vóór zijn laatste

botsing aldaar een snelheidscomponent O in de gekozen richting

bezat. Wij kunnen het ook zoo uitdrukken, dat de molekulen welke

op een afstand l/l— ,'> gebotst hebben er gemiddeld nog in slagen

het vlak, waarvoor het transport berekend wordt, te bereiken. l>ij

1) l.c.

-) J. II. Jeans. The dyuamical theory of gascs p. 236 sqii. 1904.
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de berekening van. liel aantal nioleenlen, dat het vlak doorkruist,

werd aanj!;enonien, dat de snelheden der moleenlen 0|» een alsland

/ naar alle rieiitingen gelijkmatig verdeeld waren ; dit laatste Nijkt

ii'.i voor de bedoelde molecnlen niet op een afstand /, maar op een

afstand //l

—

ih het geval te zijn, ni.a.w. in de eindformule moet /

door //l

—

d- vervangen worden.

Op die wijze wordt dan ook door Jkans de formule van Mkyer

gecorrigeerd'): hierdoor wordl echter geen betere uitkomst voor D
verkregen, da;ir D met een constanten factor 1/1

—

d' vermenigvul-

digd wordt en de aangewezen anomaliteit dus volledig blijft beslaan.

Nu heeft echter Jk.vns een beU\ngrijk punt over het hoofd gezien,

n.1. dat de persistentie anders uilvalt (hm volgens zijn lierekening,

wanneer men zooals hier met twee soorten moleculen te doen heeft.

Wanneer men de berekening van ih uitvoert voor een molecuul

»ij dat met moleculen m, op alle mogelijke wijzen botst, dan vindt

men :

»
2 1/2

loff(\ + 1/2)
I

w, — 0.188 m.

/«, -\- in„ 7«, -|- 7/1,

Voor m, = /», gaat deze uitdrukking in die van Jkans over.

Nu botst een molecuul /», niet uitsluitend met moleculen in^,

maar ook met moleculen van zijn eigen soort en de gevraagde ge-

uiiddelde persistentie zal dus gevonden worden door het gemiddelde

aantal stooten van ;/?, met moleculen van dezelfde soort te verme-

nigvuldigen met 0.406 en hel aantal stooten met moleculen w, met

de nu gevonden breuk. \'oor de moleculen 1 wordt de gevraagde

factor 1/1

—

& ten slotte:

1. >- I / '^i+'n. 0.188m.

en evenzoo

/;= 1 :

j

1— «,.-r.s"- 1/2 /,X0.406 -«, rrrr |^ "^L±^/m^-\-m„^ m.,—O.lSSm,

De redeneerin" van Mi'.vkk verder herhalende vindt meno
1

itt

Stelt men nu weder ii^ ^ O, zoo wordt:

') Jeans l.c. p. 273. Zie ook M. v. S.mollchowski. Buil. de l'Ac. d. Sc. de Cracovie

1936, p. iJOa.
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„.. = 0,= "1,1/'
ón .TIJ K

n
'"

»i, -(- «ij /n, — 0.188 TO,

"»i + ™,

_ _"2^
I

/^"'i + "^» y. li __^ L \_ j
/^Vt^~

-ón .T<J=
l^

//(., 1.188
~

3.T Ha' 1.188 J/.^ "^
,>,,,„,

Zooiils iiicii uil de syinuielrie ziet, verkrijgt men vuikoineii dczeltdc

wuai'de voor ii.^ = 0. De vorm van D stemt nu ook geheel met

dicii \ iui Stei'an overeen : de getallen coëtllicientcn verhouden zich

als 1 : 1.05 d. \v. z. in aanmerking genomen het benaderingskarakter

der gclieele atleiding, er is volkomen overeenstemndng.

Hij (iisschengelegen samenstellingen uordt /J anders en de afwijking

is \oor een groot \ersohil tusschen ?«, en /», zelfs belangrijk. Waar-

schijnlijk is dit het gevolg van de berekeningswijze, waarbij van den

aanvang af met gemiddelden gewerkt wordt. Bovendien is de ook

hier gevolgde methode van Jeans om den invloed der persistentie in

rekening te brengen niet streng: misschien zon het mogelijk blijken

door nauwkeuriger methoden het verschil tusschen de volgens boven

verbeterde formule van Meyer en de andere nog geringer te maken.

Het was trouwens mijn doel minder een nauwkeurige formule voor

de ditfusie op te stellen, daar aan de benaderde juistheid van

Langkvin's berekening niet getwijfeld kan worden, dan wel de krasse

tegenspraak tusschen de beide uitkomsten te doen verdwijnen.

Ten slotte wil ik hier nog aan toevoegen, dat de boven aangewezen

methode ook voor liet opstellen van een formule voor den wrijvings-

coëiliciciit en de warmtegeleiding van gasmengsels dienst kan doen.

Natuurkunde. — De Heer van dkr Waals biedt een mededeeling

aan van den Heer J. D. van dek Waals Jr. : „Over de ver-

(h'i'Iingswet der ener(jie".

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

§ 1. Inleiding.

De statistische mechanica toont aan, dat voor svstemen, waarvan

de bewegingsvergelijkingen ') in den vorm van de vergelijkingen van

Hamilton kunnen gebracht worden, de wet der gelijke energie-

1) Onder bewegingsvergelijkingen versla ik algemeen de vergelijkingen, die noodig

ïijn om de veranderingen der onafhankelijk veranderlijken, waardoor de toestand

van een systeem wordt bepaald, af te leiden uit de waarden, die die veranderlijken

op een gegeven oogeiiblik bezitleii, onverschillig of deze veranderingen op be-

wegingen in eigenlijken zin betrekking hebben of niet.
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verdoi'ling voor ilc kinelisdie energie der verschillende graden van

vrijheid geldt.

De waarneming leert, dat deze wet niet vervuld is. Dit is het

eerst duidelijk gebleken uil het feil, dat de kinetische energie van

een- en van tweeatomige gassen, zooals deze uit ('„ wordt afgeleid,

slechts overeenkomt met 3 en 5 graden van vrijheid, terwijl de

moleculen dezer gassen toch meer graden \an vrijheid moeten

bezitten, wat o.a. Iilijkl uit het lidil, dat zij kuniu'u uitslralen.

Later is uit de waarnemiiigen van Nernst en zijn leerlingen

gel)lcken, dat de c- der vaste lichamen bij het naderen tot 7'=Ü
(absohiiili onbepaald afneemt, wat ook met de wet der gelijke energie-

verdeeling in strijd is.

Ten slotte leidt men doorgaans uit de wet der equipartitie af,

dat in het norniaalspectrnin een \erdecling der energie over de ver-

schillende goüleiigleii zou moeten beslaan, zooals die door de stralings-

formule van R.wi.KKiii wordt aangegeven. Ook hier leert de waar-

neming, dat de gevolgtrekkingen uil de wet der equipartitie niet

juist zijn.

Uit het bovenstaande volgt, dat wij genoodzaakt zijn aan te nemen,

dat de beive(jin<jsver(/ehjkin(/en niet in den vorm van de vergelijkini]en

van Uamilton zijn te brenijen. De hier volgende beschouwingen

\ormen een poging om een weg te vinden, waarlangs zou kunnen

worden afgeleid, welke gedaante de bewegingsvergelijkingen dan loel

zouden kunnen vertoonen. Ik zal daarbij aannemen, dat de energie

verdeeling in hel ikm iiiaalspectruni oj) juiste wijze door lie daarvoor

door Pi,AN"CK gegexen formule wordt \oorgesteld, zoodat ik zal

Irachlen aan te geven den weg, die kan leiden tot het opstellen van

bewegingsvergelijkingen, die tot de spectraal formule van Pi,an( k

leiden. Tengevolge van mathematische moeilijkheden is het mij echter

nog niet gelukt die vergelijkingen zelf op te stellen.

Het ligt voor de hand aan te nemen, dat deze vergelijkingen

wanneer zij zullen zijn opgesteld, rekenschap zullen kunnen geven

van de \ erschillcnde bovengenoemde afwijkingen \aii de wel der

e(|iiipariilie. Inderdaad hangen deze nauw samen. Wanncei' b.v. bij

J()()° C' de energie der zichtbare lichlslralen onmerkbaar klein is

vergeleken bij die der iufraroode. kau het niet verwondei'en, dat

ook de daarmee in evenwicht zijnde electronentrillingcn een energie

bezitten, verdwijnend klein vergeleken bij die van trillingen van

groofer periode. De warmtebeweging der moleculen zal hierbij wel

mogen oj)gevat worden als trillingen van groote periode, zij het

dan ook idel als eukelvoiulig liarnHniisclie trilling. Bij hooger tempe-

ratuur, waarbij iii hel .--[lectruni de kleine golflengten meer op don
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voorgronil kdincii /.iillrn dok dr fleclronciiliilliiiticii \an korte periode,

die Itij laji,e leiii|R'r;Umir van energie verstoken zijn, een nierkhaar

encriiielu'di'ag gaan l)ezillen, zoodat de soortelijke warmte met tie

teni|R'ralmir zal locnomeii.

Deze sanicnlianu liissoiien norniaalspccirum en soortelijke warmte

is door (logentMi, die zit-li niet deze vraagslukken hezigliielden van

beginne af aan o|)gtMnerkl. Jeans ') iicef't dan ook zijn theorie, die

aanvankelijk Ier verklaring der c,. voor gassen was opgesteld, toe-

gepast oiu ei' een \erklaring van liel normaalspectrnni nit af te leiden

en liet is niet te verwonderen dat ook omgekeerd de llieorie van

Pi.ANC'K van liet normaalspectnini weldra gebrnikt is ter verklaring

der soortelijke warnitcii.

De methode waarbij nien uitgaat van een theorie voor het normaal-

spectnini en daaruit de c„ afleidt schijnt voordeelen te hebben boven

den onigekeerden weg. Immers in de spectraal formule van Pi.anck

bezit men een betrekking, die goed met de waarnemingen overeen-

komt en die bovendien onafhankelijk is van den bijzonderen aard

der wanden. Ik zal in het \olgende dan ook deze methode volgen.

§ 2. De sfrnlmg.icentrn.

Wij zouden de volgende twee onderstellingen kunnen maken aan-

gaande de wijze, waarop het normaalspectrum tot stand komt:

1°. Wij kunnen onderstellen, dat iedere vibrator op zichzelf

beschouwd reeds de eigenschap heeft licht van andere samenstelling

om te zetten in straling die de energieverdeeling van het noiniaal-

spectrum vertoont.

2°. Wij kunnen onderstellen dal deze eigenschap slechts toekomt

aan groepen vibratoren, die door hun wisselwerking (liotsingen)

elkanders trillingen storen.

Ik zal van de eerste onderstelling uitgaan. In de eerste plaats

omdat zij eenvoudiger is. Maar bovendien lijkt zij mij plausibeler.

Immers wij kunnen er niet aan twijfelen of de bewegingsvergelijkingen

\au een vibrator zijn niet lineair, zoodat hij, wanneer hij door een

stralingsgolf van periode 7' wordt in trilling gebracht, geen zuiver

harmonische trillingen zal uitvoeren. In de uitgezonden straling zullen

dus trillingen \aii andere |icriode voorkomen. Bevindt hij zich dus

in een ruimte met volkomen spiegelende wanden, dan zal hij stralende

energie die zich in die ruimte bevindt omzetten in straling van

bepaalde spectraalverdeeling. Indien dit nu niet het normaal spectrum

') J. H JB.1NS, Proc. Royal. Soc. of Londoii 67, p. 236, anno 1900.

Pliii. Mag. (C) 2, p. 421 en G3S, anno 1901.

Pioc. Pliys. Soc. ol' Lonilon 17, p. 754, anno 1901, enz.



was en dit Ijxatste eerst tot stand kwam door vele botsende moleculen,

dan zou liet toch ie verwonderen /Jjn, dat ook de ijlste gassen,

waarbij slechts betrekkelijk weinig botsingen optreden, reeds het

normaal spectrum geven en niet een spectrum, dat tusschen het

normaal spectrum en het spectrum van één enkelen vibrator iidigt.

Ik zal mij dus één enkelen vibrator denken. Indien de beweging

hiervan bepaald werd door de vei'gelijking:

d'x
.

d\v

waarin m,f,g,e constante coëfïiciënten zijn, dan zou hij noodzakelijk

aanleiding geven tot het ontstaan van de spectraal verdeeling van

Rayleigh ').

Wij zidlen dus van den aanvang af aannemen, dat deze verge-

lijking viirt geldt. De vibrator zal dan geen zuiver harmonische

trillingen kumien uitvoeren, maar zijn trilling zal steeds, geanalyseerd

in een reeks van Foukikr, meerdere, in het algemeen oneindig veel,

perioden bevatten. Dit .^chijnt in strijd met het feit, dat ongestoord

trillende vibratoren, zooals die in gcissen voorkomen, zeer scherpe

spectraallijnen vertoonen. Wij moeten echter bedenken (nog afgezien

van het feit, dat geen enkele stof slechts één enkele lijn uitzendt),

dat volgens de electronen-theorio de massa niet rolkoinen constant

kan zijn en het licht dus niet volkomen nionochromiitUch. Het is

waar, dat licht van een periode T, die van de eigenperiode (7'„)

van den vibrator aanzienlijk verschilt, dikwijls slechts tot een

onmerkbajir klein bedrtig in de straling van een vibrator \oor-

komt. Maar </(.'/ieel ontbreken zal het toch niet. Nu is het bekend,

dat de intensiteit waarmee licht in het normaalspectrum voorkomt

niet alleen van de emissie afiiangl, maar van de verhouding van

emissie tot absorptie, zoodat ook bij liet kleinste emissievermogen een

pei-iode tot het normale bedrag vertegenwoordigd kan zijn, mits ook

maar de absorptie voldoende klein is. Het kleine emissievermogen heeft

dus geen invloed op de eindverdeeling. Het veroorzaakt slechts, dat

straling van andere perioden langzaam in de periode 7' wordt om-

gezet, zoodat het langer duurt vóór het normaalspectrum bereikt is.

Wij zullen dus aannemen, dat de stralingscentra vibratoren zijn,

waar\an de liewegingsvergelijkingen voorloopig onbekend zijn. Die

vergelijkingen kunnen niet streng de gedaante (1) bezitten, maar

behoeven daarvan toch maar zéér weinig af te wijken.

§ 'ó. De onafkankelijk veranderlijken. Het ensemble.

Ik zal mij denken een ensend)le waarvan ieder systeem bestaat

1) Verg. H. A. Lorentz, Nuovo Cimento V, lü. Auno 1908.
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uit een parallolepipedisrlie ruiinle, omsloten door volmaakt spiegelende

wanden en bevattende één vibrator, wiuirvan liet niiddelpnnt aan

een bepaaltlc plaats is f^ebonden. ll< zal aannemen, dat de beweging

van den vibrator door één coördinaat bepaald wordt.

De ketr/,e der onafliaidiolijk \eraiiderlijUen vereischt een zekere

zorg. De aetlier tocli \ erli',i;enw()ordigt oo veel graden van vrijheid,

die ieder dus sieelits oneindig weinig energie znllen bezitten. De
vibrator eciiter bezit een eindig energiebedrag. Nu schijnt het be-

zwaarlijk een ensemble te besehouwen, waarin aan een variabele

gemiddeld x maal zooveel energie toekomt als aan andere variabelen.

Ik zal daarom de variabelen als volgt kiezen: Indien een mono-

chromatische lichtstraal langs een vibrator strijkt, zal deze in trilling

komen. Na verloo]) van eenigen tijd zal deze trilling stationair zijn

geworden. Ik zal nu door één coördinaat aangeven de amplitude

der lichtstraal benevens de daardoor opgewekte stationaire trilling

van den vibrator.

Bovendien zal ik aannemen, dat de vibrator een ,,eigen" coördi-

naat heeft. Is dus nu deze eigen coördinaat benevens de fluctie daar-

van gelijk nul, dan wil dat niet zeggen, dat de vibrator in zijn

evenwichtsstand stilstaat. Het wil zeggen, dat de beweging van den

vibrator uitsluitend bestaat nit de stationaire trilling, die liij verkrijgt

onder in\ loed van de langs hem strijkende straling. Is de eigen coör-

dinaat niet nul, dan heeft de vibrator een beweging, die niet met die

uit het stralingsveld geabsoi-'oeerde trilling overeenkomt. Zoo is liet

mogelijk aan te nemen, dat in het evenwichtsstralingsveid de energie

der ,,eigen" coördinaat \an (\L'n vibrator steeds oneindig klein blijft,

(evenals de energie van de afzonderlijke variabelen die den toestand

van den aether i>epalen), terwijl tóch de vibrator trilt met een

eindige energie, waarvan het bedrag overeenkomt met het bedrag,

dat daarvoor door Planck ') is berekend.

Wij knnnen nu het electromagnetisch veld in twee deelen ver-

deelen : l^ Een electroslatiscli veld, dat met den oogenblikkclijken

') Verg. o.a. Max Planck. Acht Voilesungen über theoretische Physik. p. 84.

Onze onderstellingen komen inderdaad gelieel oveieen met wat Planck doet, wan-

neer hij zijn „vibratoren" als ,,resonatoren" beschouwt en hun energie geheel

bepaald denkt door het strahngsveld, waaraan zij zijn blootgesteld. Het is dan

echter niet geoorloofd de entropie van het stelsel gelijk te stellen aan de som der

entropieën van do stralingsenergie en van den vibrator. Immers de beweging van

den vibrator is geheel bepaald door de straling ; vibratortrilling en straling zijn

,,cohaereul" en hun gezamenlijke entropie kan evenmin uit de som hunner afzon-

derlijke entropieën gevonden worden als de entropie van twee cohaerenle stralen-

bundels. (Verg. M. Laue, Ann. d. Phys. 20 p. 365. 1906; 23 p. 1 en p. 795.

1907 enz,).
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stand van het eleetron overeenkomt, 2'. Een veld bestaande uit do

feitelijk voorkomende eleotrisclie en magnetische krachten verminderd

met dat statische veld. In overeenstemming met het hoven gezegde

nemen wij aan, dat de stand \an het eleetron en dns ook het 1*'«

veld door het 2" bepaald is. Daar voor dit laatste zoowel :

Div e =z O als Dlr .1? = O ,

kunnen wij iiot als volgt voorstellen, waarbij wij ter vereenvoudiging

zullen aannemen, dat de ruimte, waarin hot is ingoslolon ooii kubus

mot ribbe = 1 is :

(P_f = V
f^gfi

_L (j'((')cos 2jt ux sin 2:t oy sin 2.Tt ws

(Sy = 2 (7,? -1- t]\ï)sin 2.T ux cos 2jr vy sin 2.t icz

£- ^ 2 {qy -\- (]'y') sin 2jT ux sin 2;t vy cos 2:jr icz ,

S^^ = ^ (^'« + pit') sin 2üt ux cos 2.-T vy cos 2.t wz

S^i, = 3 (/)',? + pj5') cos 2jr ux sin 2:t vy cos 2jr ws

.n, ^ 2 {jj'y + py') cos 2jr ux cos 2:t vy sm 2,t wz

Hierin moet bij de sommatie voor 2u, 2v, 2to alle geheele waarden

geschreven worden van 1 lot oc. ^u" -{- v' -\- ir' stelt voor het

aantal golflengten o\) 1 cM. en 2.10^^11^ 4- v^-\- ir ^v het aantal

trillingen in 2t secunden. «, i?, v en «', ,3', y' zijn de richtingscosinussen

van twee onderling ioodreclite richtingen, die beide loodrecht staan

op de richting bepaald door

De grootheden (/, q', p, p' zijn de onafiiaukelijk veranderlijken. Kiezen

wij een bepaalde veranderlijke, die behoort bij een bepaald stel

waarden van h,v,io, dan zullen wij die voorstellen door (/„..,„ of /j,aii>

Het is te bewijzen, dat de grootheden p te beschouwen zijn als de

momenten, behoorende bij de coördinaten .q. Daar wij echter moeten

aannemen, dat de vergelijkingen van II.vmilton niet gelden, is hieruit

niets te conclndeeren aangaande de bewegingsvergelijkingen van het

systeem.

Was er nu geen vibrator in de ruimte aanwezig, dan zou iedere

spectraalverdecling ongewijzigd blij\en, en er zou van geen evenwichts-

verdeeling s|)rake zijn. Was er een vibrator, die de eigenschap had

straling van iedere golflengte in iedere andere te kunnen omzetten,

terwijl de vergelijkingen van H.vmilton vervuld wai'en, dan zou de

encrgieverdoeling naderen tot die van de formule van R.wi.eigh.

Wij zouden den toestand dan kunnen voorstellen door een ensemble,

waarvan de phasewaarschijnlijklieid werd voorgesteld door')

') Verg. GiBBs. Elementary principles in slalislical mechanics p. 16.
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' 16 ^ 16 ^

P= e
^

(3)

I 1

waarin i|' en 6* coiistanloii zijn, terwijl . 2?'/' 4- — ^ />' (waarbij

de sommatie over alle grootheden y en /*, ook de geaocentneerde

wordt uitgestrekt) de energie van liet systeem voorstelt.

Eigenlijk is deze uitdrukking voor de energie onvolledig. In de

eerste jilaats is de energie van de ,,eigen" ooördinaal van den vibrator

vei'waarloosd, maar bovendien is de energie van den vibrator ver-

waarloosd, die hij heeft tengevolge vati zijn meetrillen met de liclit-

trillingen. Indien wij het volume \oldoende groot denken zal er

tegen deze verwaarloozingen wel geen bezwaar bestaan. Bedenkelijker

is een andere vereenvoudiging, die ik ga aanbrengen en die daarin

bestaat, dat ik een element van phasenitgebreidheid ') door Ildqdj)

zal voorstellen en dus ook daarbij van de eigen coördinaat (of co(")r-

dinaten zoo het eleo.tron meerdere gratiën van vrijheid heeft) zal afzien.

Toch zal ik ook deze vei'eenvondiging invoeren, daar ik meen te

mogen onderstellen, dat zij niet van grooten invloed op het resultaat zal

zijn. Misschien is zij ook volkomen gewettigd. Het is nl. mogelijk,

dat wij moeten aannemen, dat de beweging \an den vibrator cjeheel

door het \eld gegeven is, zoodat er van geen , .eigen" coördinateti

behoeft gesproken te worden.

Daar gebleken is dat de spectraal formule van R.vvi.EKin niet, die

van Pl.'VNCk wèl door de waarnemingen wordt bevestigd, knnueu

wij (3) niet voor de juiste uitdrukking voor de phase-waarschijnlijkheid

honden. Ik zal er daarom voor stellen :

1 1

^ 16 ^ 16 ^

^ = «
^

'f{q---}>) (4)

Indien het nn mogelijk is de functie '/ [q . . . p), waaronder ik een

functie van alle variabelen q en /) hel) gedacht, zoo te kiezen, dat

1 1

^ 16 ^ 16 ^

ƒ9V "
<f (q--- p) ndqdp

2hv

S'

1 1 2 2hv

^ 16 ^ 16 ^ .6»

(5)')

e " -l
^

q(q...p) ndqdp

^) Verg. GiBBS, l.c. p. 6.

') De integraalvergelijking is in hel algemeen terug te brengen lol ilen vorm:
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terwijl een overeenkomstige forniule voor di- middolwaarde van />^

geldt, dan i$ in het ensemble de gemiddelde energie van een

graad van vrijheid /.oo groot als door de formnle van Pi.anck

wordt aangegeven. Deze vergelijking moet gelden voor iedere varia-

bele q of />. De functie v mag de fre(|iienties r bevatten, echter

niet de 8, daai' anders de bewegingsvergelijkingen \an het systeem

\an 8 afhankelijk zonden worden, terwijl het begrip bewegings-

vergelijking juist inslnit, dat zij door den toestand van het systeem

op een gegeven oogenblik (de f/'s en /j's en constanten) geheel bepaald

zijn, en niet oen grootiieid als 6 bevatten, die niet op liet indi\ idiieele

systeem, maar op het ensemble betrekkmg heeft. Indien de conditie,

dat (f onafhankelijk van & moet zijn, niet bestond, zon het gemak-

kelijk zijn verschillende oplossingen van de integraalvergelijking (5)

te vinden. Mèt die conditie schijnt dit groote moeilijkheden op te

leveren.

Toch heb ik gemeend de aandacht op deze vergelijking te moeten

vestigen, daar door haar oplossing een belangrijke stap zou gedaan

zijn op den weg, die leidt tot het opstellen van een dynamica,

waaruit niet de spectraalfornnde van R.\ylkigh, maar die van I'i.anck

zou volgen

In deze dynamica ziiIKmi natuurlijk de lieweiiingsvergelijkingen

•liet in den vorm van I1\mii.ton zijn te l)rengcn. In plaats van de

wet van bciioud van piuxsedichiheid, die uit dezen vorm der ver-

<j;elijkingen volgt, komt een andere betrekking, die als volgt kan

worden opgesteld. De eisch voor een slatiouairen toestand, blijft

natuurlijk, dat in een stilstaand punt de phasewaarschijnlijkheid

constant is. Geven wij de afgeleide naar den tijd voor een stilstaand

ƒ
16 ^ 16 ^

e l
vh

I

. ö _
Het is mogelijk dat 'r uiteenvalt in een prociucl van functies f(q, \) die telkens

slechts één variabele en hel daarbij behoüiende Irillingsgetal bevatten. In dat geval

is de vergelijking ter bepaling van f(q, v) terug te brengen tot

:

1

00

Ce ^ Aqr) dq :

j
/ 2vh
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iinnt door ;i;\ii, dan uddl dii> oii ovonwiclit

:

-1/ yd., ^ dp

Oi

Uit den vorm \;in /' lilijlvt, dal wij dii ook i<nnnen scliriJMMi :

Wanneer de fnnclie '/ door oplossiiiü; der inlcgraalver^elijkinü; (5)

l)elvend is, is i(ï) een lietrekUing, waaraan de l)e\vei>ingsvergeiijkingeii

moeten \oldoen. Zij lieet't \ oor de gewij/igde mechanica dezelfde

beteekenis, die ih stelling van Liorvii.T.F. heeft voor de klassieke

mechanica.

§ 4. Dl' fx'tri'i/iiii/sri'tyel^j/ri/igeii dfr dectronen.

Ofschoon in vergelijking (6) de \ihralor niet expliciet optreedt,

worden de waarden van q en j), die eriii voorkomen nalunrlijk door

de eigenschappen van het in den vibrator bevatte electron beheerscht.

Wij knnnen voor de beweging van liet electron de volgende ver-

gelijkingen atleitlen : Wij gaan nit \'an de uitdrnkking voor de

electrisciie kracht, waarvan de A'-component voorgesteld wordt door:

£ƒ = ,S (qa -\- (]'<(') ros 2rr u.v sin 2.t vy sin 2.t; h':: -{- m

wanneer het moment van den vibrator door in wordt voorgesteld,

Hiernit volgt:

o; dni

'I -;j ^ J

— (>l\i= 2l. (i/(t -L qu) COS 'l^iLvdn 2jt vy sin 23r ici

+
4.Tr' dt

iMi in verband met (2) en met vergelijkingen van den vorm
vu = f (ry — «'(i) :

—
1 ('/ f '7') '< -r ('/ ^ '7'') n\ ros 2.T ii.r sin 2.T ry si» 2.-T irz=

,v dm
^

4.Tr' dt ^ '

De vector in het rechter lid moet evenals die in het liidcer lid

voldoen aan de voorwaarde, dat zijn divergentie = O is, zoodat de

A-component ervan is voor te stellen door

:

2: [Oa -\- a'a') cos 2.t u.v sin 2.t r^ sin 2.t u-z.

72

Verslagen dor Aldeeling Natuurk. Dl. XXI. A». 1912;l::i.
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Daar vergelijking (7j identiscli ii> .e,// en : voldaan nioet /.ijn

volgt hieruit

:

q -f rp = <T (/ -f- vp' — r>' (8)

Door deze vergelijkingen respectievelijk naar tj en q' te dilleren-

tieeren krijgen wij

:

dq_da ö^^öö'
^ ^

Ö^ dg dq' dq' '

Op dezelfde wijze met de uitdrukkingen voor Ó nit de vergelij-

kingen (2) te werk gaande vinden wij

:

p — r^ = O j>' — rq' = U (Sa)

en

do
/ = :;^ = (iM
op

zoodat

:



Scheikunde. I>i' IIcit S( iihi,ini,\i\kkhs Modi eciic mededeeliiig'

;i;iii oxer: ,,l\ri'iiiri(-lili'ii in li'riKiire stclscj.i IV".

Wij Ik'scIkmiwen coiu' xliioisinf L, vei'zadiod met (k' vaste stof /'

eii in eseiiwic'lit iiicl dt'ii dani|i (i. Wij laten deze oplossing eeiie

rechte lijn dooi-iooncn, die door lid |Hiiit F ^'aat.

Noemt men (/// de h()e\ cellu'id vaste slot' /•', die in ile eenlicid

van h()e\eellieid dei' xdoeislof o|ilo>i, dan is

(/.' ^=. [n— .r) (/// dij ^ (ji

—

y) du

Substitneert men deze waarden in (6) (II) en (7) (II) ') dan krijgt

men :

— .1/ dn — AdP—BdT (1)

— N .dn = rdP-J)dT (2)

waarin ter afkorting

;

M= {w—afr + 2(.v-a){>j-ii)s + (y-ii)H

NT=z{.v^-x)(.v^a)r + \(,-—a)(!,,~ri) + (a- ~.v)iii - ,i)\s + O/, -.(/)(.'/ -,i)<

Hieruit volgt

DM—BN DM—BN dx
dP= . dn=zi . .... (3)BC -AD BC— AD «-.r ^

'

CM-AN CM—AN dx
dT= dn = —- . . • . (4)

BC -AD BC- AD a-.x

dP DM-BN mdT CM—AN
Ever.als in de vorige \ erliandeiing nemen wij hier het zeer waar-

si'lnjnlijke geval aan, (iat P,<' AD positiefis.

Stelt men e = n en >/ = ,i dan wordt J/=0, ^V^O en = O,
«

—

X

^^ .V—i^ ,

maar in het algemeen niet. Stelt men Up/
='

dan krijgt
((— .r ,v—

«

men :

,

p B[{x,-u)r 4- (y^ -|3)s + \{x, - a)s + (y, -i3)t\ tcfff]
dP ^ —- — d.v (G)BC—AD ^

'

en voor dT een zelfden vorm, met dit verschil dat in den teller B
door .1 \ervangen is.

Om de beteekenis hiervan in te zien nemen wij figuur 1, waarin

de gesloten kurven de kookpnntslijnen der met F verzadigde op-

lossingen ajingevon. De expiiasige liggen, zooals vroeger reeds be-

sproken is, naar die zijde van F verschoven, waar zich het damp veld

^) De" cijfers (1), (11) en (UI) verwijzen naar de vorige mededeelingen.

72*
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hevindt. Bij dnikverhooging verdwijnt len slotte de kookpiintslijn

in liet [uiiit M, de bijheliooreiule (laniplijn in liet punt ^/^. Punt D
geel't den damp aan, die met de vaste stof /' en de vloeistof /•' in

evenwicht kan zijn, dus den damp die zich bij het minimum smelt-

puiit lier verbinding F vormt. De lijn XF)' is de raaklijn in /'

OcXn de door F gaande kook|)iiiitslijn. Wij lielilteu vroeger reeds

gezien, dat de lijnen ])FE c\\ A'
)' geconjugeerde middellijuen van

de indicatrix in F aan het \ loeistofblad van het C-vlak zijn.

Wij leggen nu door F eene willekeurige lijn ZZ^ eu laten eene

vloeistof deze lijn doorloopen : daar volgens (6) dP en dT eene

bepaalde van uul versch'illende waarde hebben, is in dit punt iKK-h

de druk nóch de temperatuur maximum of minimum.

Kiest men de lijn echter zoo, dat

(.«,-«)»• + (y,—^)s + K*-. -«)« + {y-?)t\ tcii = O . . (7)

dan is zoowel dP als dT nul. Uit (i3)(I) volgt, dat aan (7) wordt

voldaan, als de door /•' gelegde lijn in F raakt aaii de door dit

punt gaande kookpuntslijn, dus als de vloeistof de rechte lijn A7'}'

doorloopt.

Voeren wij nu een lijnelement du in, positief iu de richting van

F af en negatief in de richting naar F toe eu laten wij
<f

van 0°

tot 360^ veranderen, dan heeft men dx = cos (/ . di>, zoodat (6) over-

gaat in:

-B[|(.r,—«)r + (y,-^)s!cosy + K^i-ö)«+(2/i-i5)t}s!«<p]dF= Bc:rjT, ^9- (8)

De factor:

\{x—u)v + (v, -|5>| cos if + \{x^-a)8 + {;/,
- ^)t\ sin

<f . . (9)

is in het punt F, zoowel naar A' als naar V toe, nul ; in alle andere

richtingen is hij van nul verschillend. Geeft men '/ zoodanige waarde,

dat de. lijn door het punt /J gaat, dan ziet men dat de factor (9)

positief is. In het punt F is dus iu de richting naar I) de waarde

van (9) positief en in de richting naar F negatief.

Men kan nu gemakkelijk atleiden dal (9) positief is, als men zich

van /" uit uaai die zijde der lijn .\/')' liewoegt. waar zich liel punt

Jj bevindt; eu dat (9j negatief is, als men zii-h van /•' uit naar de

andere zijde der lijn XFV beweegt. Deze jiositieve of negatieve

waarden zijn eehter, als de richting ongeveer met FA'of i'"'}^samen-

valt, zeer klein, zoodat op eenigen afstand misschien eene omkeering

vaii het teeken kan plaats vinden. Daar y> = // — r, positief is, zoo

volgt uit (8) (lat de druk van /' uit toeneemt naar die zijde van

de lijn XFV, waar zich het punt Jj bevindt en afneemt van F uit

naar de andere zijde van de lijn .\7')'.
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Doorloopt ceiK' vloeislnf dus dv lijii /'/) ol' 1'M ^
dl' //iliiiiiiceiiit

(Ie (i;iiii|i(liiik viiii /' nil toe; doorloojjt ze de lijn l''Z^ of l<(i of

/''A' dan ni'cuil de daiii|idriik \aii /' uil af. Alleen in de richting

van /•' naai' A of naar )' lilijl'l di; dani|idruk hij eerste benadering

onvc'ianderd.

Dal de/e iiesclioiiw iniicii mei (ig. 1 in overeenstem ining zijn is

geniaUUelijU in Ie zien. De in tig. I geleckende gesloten knrven zijn

namelijk de kookpunislijnen van de met F verzadigde o|)lossingen

;

iedere knrve geldt dns voor een bepaalden konstanton druk. Naar-

mate de druk hooger wordt genomen, komen deze knrven dichter

bij het puni .1/ om len slolt.e in dit pnnt te verdwijnen. Het kan

natnnrlijk ook wel voorkomen dat eeiie knrve zich bij drnkverhooging

eerst geheel of getleeltelijk van M verwijdert, om bij verdere drnk-

verhooging weer tot .1/ Ie naderen. In hel |)uiit /•' is dal echter niet

het geval: wij hebben ui. vroeger reeds aangetoond, dat het in de

naliijheid van /•' liggende stuk der door /'' gaande kookpuntslijn zich

bij drukverhooging naar M toe en bij drukverlaging van J/ af beweegt.

P

F
Fig. 2.

é

Fig. 3.

Iii tig. 2 stelle de lijn ZFZ^ dezelfde lijn der tig. 1 voor; het

stuk /-'Z ligt dns aan dezelfde zijde van XFY, waar zich het punt

D bevindt: het stidv FZ^ ligt dns aan de andere zijde. Loodrecht

op de liju ZZ^ zeilen wij de drukas uit, dus de dam|ispanningen der

met /' \eizadigde vloeistolfen der \\]n ZFZ^. Paar volgens onze vorige

beschouwingen de druk van F uit naar Z toe- en naar Z, afneemt,

moet de dampdrukkurve in F' eene richting hebben als kurve (f7'''i.
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Daar de lijn FX eeiie der ex|>liasio;e U()iik|)iiiilslijiioii raaUl. zim it>

do diiik iii dil |)uiil ren iiiaxiiniim ; op kiirve aF'h der lig. 2 moet

(lus orLreiis tusselien -/ en /•" een dainpiirnliinaximnni optreilen.

Draait men de lijn ZF/.^ dor tis^. 1, ociitor zoo, <iat zij steeds door
/' Itlijl't gaan, dan zal knrve aF'h der lig. 2 haar vorm veranderen,

ofschoon ze natniulijk eveneens door F' l)lijrt gaan. Uit onze voor-

gaande hesclionwingen volgl dadelijk, dal de richting der i'aaklijn

in /'' en de ligging \an het punt met inaximuindam|).:^|)anning \er-

andort. Als /.FZ^ mol \FY samenvalt, dan krijgt men in tig. 2

eene knrve cF'd met oene iiorizontaie raaklijn in /'.

Wij liel)lien in (ig. J aangenomen dat de door F gaande ivook-

pnntslijn in het pnnt /•' in de richting naar l) toe gekromd is; in

onze vorige mededeeling (II) hebben wij echter gezien, dat zij in de

nabijheid van /•' ook in andere richting gekromd kan zijn. Zij kan

dan een vorm hebben, zooal.s knrve aFf> der fig. 2 (11), waarin men

zich de pijltjes echter in tegenovergestelde richting moet denken. Wij

hebben dezen voriu afgeleid onder aanname, dat de damj) slechts een

der drie komponenten beval. Al is in dit geval het optreden van een

dergelijken vorm niet zeer waarschijnlijk, do mogelijkheid is toch

grooler, als de damp de drie komponenten bevat en er b.v. in het

stelsel L(i een temperatunr-maximum optreedt. Wij denken ons nn

door plint /' der fig. 1 en ook bij iets hoogere en lagere <liukken

kookpnntslijnen van dezen vorm. Lijnen van /*' nitgaande naar die zijde

van XhV, waar het pnnt l) ligt, znllen dan weer ieder eene kook-

pnnlslijn raken, zoodat er een drnkmaximnm moet optreden. Lijnen,

die \an /' uilgaan naar de andere zijde \aii .\
/•')'. kunnen dan of

geen kookpuntslijn raken óf wel ze raken er twee, zoodat er één

punt met maximum- en één met miiiimnnnlampspanning optreedt.

Het laatste geval zal zich voordoen op lijnen in de nabijheid van

FX en FY.
Lij eene draaiing der lijn ZFZ^ der lig. 1 zal men dus dampdruk-

kurveii hebben, als (iF'b der fig. 2, "verder als nF'h der lig. 3, en

als ZFZ, met XFY dor tig. 1 samenvalt, eene dampdnikkurve als

kurve cF'd der fig. 3.

Om de verandering van de temperatuur in het puiil /•' op de door

dit |iunt gaande lijnen te onderzoekon. nemen wij <)e mei (8) over-

eenkomstige formule:

BC-AD ^ '

waarin A = ]' — r, dus positief of negatief.
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Ilicrnil \(iljit dal '/'/' iiiil /.al x.i.jii, als jO, iiiil is, dus als de door

/•' gelegde lijii samenvalt met de raaklijn \I'V in /•"' aan de door

dit punt gaande kooUpuntslijii of ook, wat 0|) lictzelftle neerkomt,

aan de verzadigingslijn onder eigen dainpdruk. Wij omlerseheiden

nii twee gevallen.

1'^/-. De ver/.adigingslijnen onder eigen dam|)dndv liggen nn

zooals in tig. 14(1); wij denken ons nu in deze tignur aan de door

F gaande verzadigiiigslijn onder eigen dampdnik de raaklijn getee-

kend ; wij zullen evenals in lig. J deze A7'^]' noemen. Het met liet

punt /) der lig. 1 overeenstemmende punt ligt in fig. 14(1' natuurlijk

op de damplijn, die bij de door het punt F gaande verzadigingslijn

onder eigen dampdruk l)t'lioort. liet ligt dus, evenals in tig. 1, links

van de lijn )'/-'.\.

Hcweegt men zich nu in tig, 14(1) van F uit naar die zijde van

de lijn A7-')' waar zieli het punt D bevindt, dan neemt, zooals uit

(10) volgt, de temperatuur van F uit toe; beweegt men zich naar

de andere zijde van de lijn A7"}', dan neemt de temperatuur van

F uit af.

Na de vorige beschouwingen met betrekking tot lig. 1 is het wel

duidelijk dat dit iriet fig. 14(I;i overeenstemt. Denkt men zich in

deze figuur van /' uit eeue lijn getrokken naar die zijde van \FV,
waar zich het punt /) hcviiult, dan raakt deze eene der exphasige

xerzadigingslijnen ouder eigen dampdruk. Daar elk dezer kurven

tot eene bej)aalde konstante temperatuur, van kurve tot kurve natuur-

lijk verschillend, behoort, zoo is de temperatuur in dit raak|)unt een

ma.ximum. Denkt men zich nu in fig. 2 in plaats van de drukas de

tem[)eratuuras, dan krijgt men weer eene kurve als aF'b met eene

maximumtemperatuur tussclien a en F'. Draait men in fig. 14(1) de

door F gaande lijn, tot zij met XFV samenvalt, dan transformeert

kurve nF'/' van tig. 2 zich tot kur\ e cF'd dezer figuur.

Als zich het geval voordoet, dat de verzadigingslijn onder eigen

dampdruk in F \au /) af gekromd is, dan krijgt men kurven als

in fig. 3, waarin men zich de drukas weer door de temperaluuras

vervangen moet denken.

]" <^ r. De verzadigingslijnen onder eigen dampdruk liggen nu

niet meer zooals in fig. 14:1^; men kan ze zich echter gemakkelijk

uit deze figuur voorsfelleu. als men zich het punt /•' denkt op de

lijn .l/.l/j tussclien .1/ en .1/,. l'it eene beschouwing van deze figuur

volgt dan, dat de temperatuur van F uit afneemt naar die zijde van

de lijn XFV, waar zich hel punt D bevindt en toeneemt naar de

andere zijde van deze lijn. Aan de van het punt Z) afgekeerde zijde

van deze lijn XFV \iiidt men nu ook het temperatuurmaximum
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Dit is uük in oxereeiisteiiiMuim mei 10. Daai' .1 = I'— /• iin negatief

is, zoo is voor posilieve waaiiie van (i)) en van <lo lui dT uit (10)

negatief; dit belcokent, dat de drnk van /•' iiit afneemt naar die

zijde van de lijn XFV, waar zieh liet |»nnt D lievindt.

Wij nemen nn — nil i.) en selirijxen tleze in den \orni:
•'

dl'
'

JF B-RD
dT A—RC

Hierin is :

(11)

N i(.»i— .»)'• + (il,—yy] cos (p + {.r, -.v)s I- (y, -i/)t\ *•/« ff

Voor X =: ft en y = i^ is R = 0, tenzij 'f zoo gekozen wordt, d;it

de noemer eveneens nul wordt ; dit i» liet geval, als men zicli van

F uit in lig. J langs FX of T^J' beweegt. Wij nemen eerst aan dat

dit niet het geval is.

Beweegt men ziel) van F uit naar die zijde van A'/-")' waar het

punt I) ligt, dan is R positief; beweegt men zich van /' uil naar

de andere zijde, dan is R negatief. Wij laten lui eeiie met vast

F verzadigde vloeistof de lijn Z/-'Z, doorloopen : uit lli volgt nu

dat in het |)unt /'

:

dF B H—l]—= -— 12^
dT A V—v

l'> r. lil het /', 7'-iliagran) der tig. -i stelt (</v de suliliniatie-, Kb
de driephasen- en Fd de smeltkurve der verbinding /•' voor ; deze

drie kurven zijn dus dezelfde als de gelijkiuiniige knrveii der tig. 3

(llli. De ricliliug der smeltkurve /w/ 'lig. 4) is liepuald door:

dl'_ll—n
dl'~V^

Uit (12) volgt dat de /-•, 7-kurve Z/-'Z, in het punt /•' der tig. 4

aan de smeltiijii /•'(/ moet raken. Het verdere verloo|) dezer /','/'-

kurve in de nabijheid \au het puul /•' kunnen wij o|) de volgende

wijze vinden.

Wij gaan in lig. I \au /' uil naar Z, /.oodai /t' uegalief wordt.

Uit (li) volgt nn dat _ positief blijft, zoodal ile kurve eeiie ligging
(11

moe t hebben als kurve FZ, der lig. 4

Ueweegt men zieh in lig. 1 vau /•' naar Z, dan wordt /.'poMiiel'.

Daai' -1 klein is, zal de noemer \an (11) dus spoedig nul worden,

zoodal kurve FZ der Hg, 4 in de nabijheid \an hel puul /' eeiie
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xcriicalc raal<lijii iikh'I Ih-IiIicii, l'irwL'c^i mi'ii /.icli iii li^. 1 vcidcr

\aii /' naar X, dan /.al ml lil) ecrsi iiei-aliet' \voi-(leii en ilaariia
,/•/ '^

nnl, y.oodal kiirxc I'Z tk'v tig. 4 ocnc hori/.ttntalc raaUlijn moei lielili'Mi.

FiK. 4.

dF
,Daar —7, daarna [losiiiel wordt, zoo moet kuive FZ dn.s bij afne-

uieiide temperalnui' dalen.

Van puni Z uitgaande vindt men o|) ivnrve ZFZ^ dus eer.st een

(huk- en daarna een tempei'atuurma.ximum, verder een raakpunt

niel de smeitlijn Vd der verliinding F hij liet minimumsmeltpunt der

verbinding en len slotte een tei'ugloopenden tak FZ^. Dit alles her-

innert aan de door van der Wa.\t,s afgeleide /V^'-kur\en voor vast -f
vloeibaar -j- gas in l)inaire systemen. Op enkele verschillen, o.a. dat

de hier besehouwde /-", 7-kurven de subhmatielijn van F niet in het

nia.\imunisubliniatie[)unt raken, kom ik verder terug.

In fig. 4 is aangenomen dat kurve ZFZ^ een dubbelpunt h ver-

toont, nl. een smjpnnt der lakken /''Zen FZ^. Om de mogelijkheid

van een dergelijk dubbelpunt in te zien nemen wij eene circuni-

pliasige kookpunislijn (tig. 1). Op deze treedt een punt mei maximum-
en een met niinimumtemperatuur op. Deze punten deelen de kook-

|iinilslijii in Iwee lakken en wel zoo, dal bij elk pnnl van den eenen

tak een bepaald punt van den anderen lak l)ehoort, nl. in die betee-

kenis, dat beide punlen oplossingen aangeven van dezelfde tempera-

tuur en dezelfde damps|)amiing en met /•' vei'zadigd.

^ au alle reclile lijnen, die /,nlke twee bij elkaar belioorende punten
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van (Ie twei' lakken verecnigeii, ^iii^t er zeker cene door liel |miit

F. Laat men iiii de lijn ZFZ^ der tig', i niet de liierboxen hescliouwde

verbindiMgsilijn «\inc'n\ailen, dan vindt men dns twee o|tiossingen,

aan verschillende zijden \:in F gelegen, die dezelfde teniperatnnr en

dezelfde danipspatniing iiohhen. De takken /'Z en /'Z, der lig. 4

moeten elkaar dan hij die temperatnnr en drnk snijden.

r<^/'. De .smeltlijn Fil der lig. 4 gaal nn \an hel piiiil /•' uil

naar lagere lem|)eratnren en iioogere drukken : iiei pnnt /•' van

knrve ZFZ^ komt nn tnssi-jien het pinil mei maximumlemperalunr

en dat met ma.ximumdampspanning te liggen.

Bij elke der mei vast F verzadigde oplossingen der lijn ZFZ^ der

tig. J behoort natnurlijk een bepaalde damp: de pnnten, die deze

dami)en voorstel'eii, vormen eene knrve, die wij de met lijn ZFZ^
geconjugeerde damplijn zidlen noemen. liet is duidelijk, dat deze

met ZFZ^ geconjugeerde dainpknrve door het punt D der tig. 1

moet gaan. Draait men de lijn ZFZ^, dan zal de geconjugeerde

dampkiirve eveneens hare ligging en vorm veranderen, maar daarbij

toch steeds door het pnnt D gaan. In tig. 5 is de met ZFZ^ ge-

conjugeerde dampkiirve door de gestippelde kurve ( fcaDi') aangegeven.

In fig. 5 is aangenomen dat de rechte lijn ZFZ^ en haar gecon-

ingecrde (l.-oiipkur\ e ('li<.-i:ii- in n snijden ; dal een dergelijk snijpunt

optreden kan, is gemakkelijk iu Ie zien. (»p elk der kooki)nnlslijnen

der lig. I komt nl. een puiii xoor, waar de leinperatnur langs deze

knrve een maximum en een ander |iuiii, waar zij een minimum is.

NeemI meii nu de iiij een dergelijke oplossing behoorende dam|i-

phase, ilaii ligl deze met de \loeistof en het puni F o|i eene rechte

lijn. Wij legggen uu door eene

dergelijke xloeislol' h met ma.xi-

miim- of miuimumtemperatiuu'

de lijn- ZFZ^ I tig. 5); de damp a,

die met deze vloeistof /> in even-

wicht is, ligt dan eveneens op

de lijn ZFZ^, zoodaf de damp-

kiirve /'(' de lijn Zl-Z^ iu a

moet .snijden. Mei elke vloeistof

l''i?- •''• der lijn A/i", is nn een damp

\aii kur\e m' in exi-uwiclil, b.w \ loeistoi <l met ilamp e, vloeistof
/'

mei damp />, vloeislot' h met damp ii. Met elke \ locislof \'aii lijn

IxtZ is een damp \aii kui\r kcj' in evfuwichl. Als < de damp voor-

stelt, die met de vloeistof-/ in evenwiehl is, dan is met eene vloeistof

Insschen d en h een damp lussehen <i en e in evenwicht. Vt>reeiMgt

men iedere vloeistof met den damp, waarmede zij in evenwiehl is,
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1

il.iii \iilliMi ilc'/,(' koiiiiiii.-iliclijiicii niet alleen de strook enZ^ en f'<iZ

maar ook nojr een liuiten i1e/,e strook gelegen gedeelte tiissciien

lm en kiirve ai.

Wij hebben licl sn:j|iiinl n \aii Zi/.^ en kiir\ o /)/ tnsschen /''en /^

genomen, liet is (liiidelijk dat hel eveneens aan de andere zijde van
/'' kan liggen.

Wij deidvon t>ns nu in lig. 5 een bundel van door F gaiinde

ret'hte lijnen geteekend en voor ieder hare geeonjugeerde dainpkurve ;

deze laatste gaan alle door het |iunt I). Onder deze is er ééne die

ook door hel piinl /' 'j.m\\. lüj hel inaxiniiiinsnbliniatiepunl der \er-

binding F heeft ile met vast /' in ovenuieht zijnde damp de samen-

stelling F en de \loeistot', ilie dan natuurlijk nog .slechts in oneindig

kleine hoeveelheid aanwezig is, eene samenstelling A' (fig. 5). Men
kan ilil ook op andore wijze inzien. Men denke zich daartoe in

lig. 1, behalve de kook|»unlslijnen der met /"verzadigde o|)lossi:igen,

ook nog hunne bijbehoorende damplijnen geteekend: ééne van deze

gaat door hef |)unt F, zoodat er bij eene bepaalde P en 7' een

damp bestaat \aii dezelfde samenstelling als F, die met vast /•' en

eene vloeistof in evenwicht kan zijn. Deze vloeistof wordt voor-

gesteld door hel bij het dam[)punt /•' behoorende punt A' van de

kookpuntslijn van den druk /-*. In lig. I en 5 is dit punt door A'

voorgesteld. Kr treedt dus hel evenwicht vast /•'-[- damp /•'-!- vloei-

stof A' op; wij zijn dus bij het bovenste sublimatiepunt van de

verbinding /', dus in hel puni A' «Ier snblimatielijn aK der tig. 4.

Draait men uu in lig. 5 de liju ZFZ^ lot ze door het punt Agaat,

dan gaal luiar geconjugeerde dampknrve door de |niulen I) en F.

Wij hebben liovcu gezien, dal de rechte lijn ZFZ^ en hare gecon-

jugeerde damplijn een siujpunl n ;fig. 5) kunnen hebben. Daar in

dit geval de damp a, de vloeistof l> en de vaste slof F o|) eene

rechte lijn liggen, zoo volgt uit (11)

dT {x,— x) A — (x--u\ C ,.t-,— «) V + (a-x) F, + (x—x,) v ^
''

zoodat dezelfde betrekking geldt, alsof de drie phasen lot een binair

stelsel behooren.

Als op een der rechte lijnen ZFZ^ de punten a en h der fig. 5

samenvallen, dan is de vaste stof F in evenwicht met eene vloeistof

en een damp, die beide dezelfde .samenstelling hebben. Dit is het

geval als iu lid lernaire stelsel \ loeistof -j- fli^"'P een singulier puni

0|)freedt en de verzadigiiigskur\ e van F door dit [mnt gaat. Daar
in dir geval ./ = .c-, en // = //, zoo volgt, daar R oneindig groot

wordt, uit ^1);
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dP IJ IL—H— =- =-^ (14)

Wij hebben boven gezien dat, als de reclile lijn ZFZ^ door punt

A' der fig. 5 gaat, haar geconjugeerde danipkiirve door /)en /•'moet

gaan en dat mot de vloeistof K een danij) /•' in evenwicht is. Wij

hebben dus voor het pnnt /{ .i\ := <t en //, = ,1 Daar A' ini —1
wordt, zoo volgt uit (11):

dP ^B^D ^ n,-n
df A+ C F, — r ' ^

"'

Bovenstaande fornmle bepaalt ook de sublimatielijn al\ der ver-

binding F Jig. 4>. Als in fig. 5 de rechte lijn ZF/^ door hel punt

A' gaat, dan moet dus de overeenkomstige /'. '/'-kurve in lig. 4 üv'

sublimatiekurve '^A' in lul |iunt A' raken.

Wij geven nu in lig. 1 aan de recliie lijn ZFZ^ verschillende

standen; bij eiken stand behoort eene bepaalde l\ 7'-kurve in tig. 4,

zoodat wij in deze figuur een oneindig aantal P, 7-kurven kunnen

leekenen. Uit onze vorige beschouwingen volgt nu dat deze alle (op

eene enkele uitzondering kom ik nog terug; de smeltlijn Fit van

de verbinding /•" in het punt F raken en dat slechts cénc de subli-

matiekurve II K in liet punt A' raaki. Di! laülste is hel geval, als de

leclite lijn ZFZ. in tig. 1 door het punt A' uaal. Alle andere P, T-

kurven loopeu in fig. 4 boven het punt A, of' met andere woorden,

bij de bovenste sublimatietemperatuiir 7/, (k-r verbinding F is de

dampspanning van elk stelsel: vast /' -|- vloeistof -f- damp grooter

dan de dampdruk \an de vaste stof F.

Verschillende /', '/'-kurven zullen, behalve dat ze in F de smeli-

kurve J'\l raken, ook nog de di-iepluisenlijn /-'A' raken. Ofschoon dit

alles uit het \roeger behandelde duidelijk is, zoo zullen wij enkele

dezer punten toch nog op eene andere wijze beschouwen.

Bij verwarming der vasie verbinding F doorloopt deze, zooals

vroeger leeds is besproken, de sublimatiekurve aK der f'ig. 4 tot het

bovenste snblimaliepnnl A' bereikt is : vervolgens vormt zich het

evenwicht vast 7*""
-f- vloeistof + damp. dal de driephasenlijn A7Mer

fig. 4 doorloopt lol de smeltlijn Fd bereikt is.

Wij hebben \i'oeger reeds gezien dat vloeistof en damp daarbij

voortdurend hunne samenstelling veranderen en wij kiuiueu ons

thans de vraag stellen, welke kurven zij in tig. 1 iloorloopen.

Bij de temperatuur 7V der tig. 4, ilus bij hel l)ovenste sublimatie-

punt der verbinding /', heeft de damp de samenstelling /•' en de

vloeistof, die met dien dam|i in evenwicht kan zijn, de samenstellim;-

A' der lig. 1. Bij de temperatuur 7';.- der lig. 4, dus bij het miminiiui
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.siii('ll|Miiil, lif'ofl (1(> (l;iin|i lil' saui('ii<|('lliiiLi; I) i'ii ilr s Incislnf rlo

saiiu'iistcllinu' /•' dei' lii^. I. Ti^i'wijl dii^ ilc \crliiiKliiii; /' in lid /'/'-

(liafi'riun ik'i' lifi,'. 4 ili' ilrie|)liaseiilijii l'l\ il(inrliiii|il, iloin'lnoiil ili'

xlooisKif in lin'. I ociii' kiii\(' \aii A' naar /' en di' <lani|i eeiie \aii

/' naar I). wij /.iillcn dc/.i' kni-ven de knrven h'F en hl) noemiMi.

Wij dcnkoii ons nn in II;;. I noi;- meerdere kookpunlsliincn van

dl' nu'l /•' verzadiiide oplossiiigon geloekond, waaronder ook de door

iiel |inni A' f>aand(' ; op elk dezer Ireedt eeiie iMaximuui- eii eeiie

iiiinimnintemperalMnr op. Kiirve A7'' snijdt nn ieder der tiisselien

A'en /•' liggende kookpimtslijnen in lid pnni met niaxinmnitempe-

raliinr ot' met andere woorden, kurve A7'' is de nieetknndige plaats

\an dt' plinten met maximnmtoinporaliuir op de tnsriclien A' en /''

liggende kookpuntslijnen.

Daar vloeistof en damp van (i(> drie])haseidijn KI' der tig. 4

namelijk nit de vaste stof /' ontstaan, zoo moeten in tig. 1 steeds

de (jrie punten /•', L en (i op eene reelite lijn liggen. Dit beteekent,

dat de temperalnnr hiil^^s de kookpuntslijn voor zulk eene vloeistof

maximum of nunimnm is.

Ujt eene besclionwing \an tig. 1 volgt, dat hier de temperatuur

in dit geval een maximum is, waaruit liet l)ovt'u gezegde over liet

verl(H)p \an kurve KF dadelijk volgt.

Op dezelfde wijze vindi men dal kni've Fl) ieder der met de

kookpuntslijnen geconjugeerde damplijnen eveneens in het punt met

maximum temperatuur snijdt.

Wij hadden in lig. 1 in plaats van de kookpuntslijnen ook de

verzadigingslijnen van F onder eigen dampdruk kunnen teekenen.

Wij zouden dan lieliben gexoiiden dat kurve I\F q\\< dezer lijnen in

het punt met minimniudampdruk snijdt.

W^ij draaien nu de lijn ZFZ^ van tig. J tot zij kurve KF dezer

llguur snijdt; de overeenkomstige /',7'-knrve in tig. 4 moet dan A<i

driephaseiikni-ve FK in een piiut raken. In het snij|)uiit van lijn

ZF/j^ en kurve KF in lig. 1 is namelijk druk en temperatuur voor

beide kurveu hetzelfde: daar kurve KF eehter door de punten met

inaximnintemperatnnr der kookpuntslijnen in lig. I gaat eu di( voor

de lijn ZFZ^ niel hel ge\al is, zoo beliooil bij tienzelfden druk o|i

kiii\(' KF een hoogere temperalnnr dan o[) de lijn ZFZ^. De /', 7'-

kurve der lijn ZFZ^ raakt dus de diiephasenlijn KF der fig. 4 en

ligt verder boven en links \aii tleze drie|)liasenlijn.

Om nog iels meer oxcr de /', 7'-kui\ cu af Ie leiden nemen wij eene

temperatuur 'Vu lagi'i- dan hel minimumsmellpuul der verbijiding /•'.

De xerzadigingslijn ouder eigen danijidruk van /' heeft bij deze tem-

peratuur 7/j eenen vorm ais in fig. 7 (I) of 11 (I) ; den miuimuni-
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(Iriik in Ik'I pniil ni iXvv.ov \crza<liuiiig.sli,|ii mnliT ciuoii (laiu|Klnik

noeint'ii wij /',„ , diMi inaxiiiiiiindrnlv /'i/. \ aii alle \n\ de leiiipera-

tmir 7'/; i>|ili-odeiide cxi'iiw irliteii \a>l /•' -j- \ loeislof -|- <^as is de

liougsle dampï'ijaiiiiiii;;- tliis I'm en de laagsie l',„. Stelt men beide

drukken in lig. 4 door de puiilen .1/ en /// \oor, dan gaat dus ééne

P, 7-knrve iloor iiei piini .1/ en eéne door liet piini ui, terwijl alle

andere de in // oj)gericlile iDoillijn tnssclien .1/ en /// moeten snijden.

Men krijgt de liij 7'/; door liei |iitnl ,1/ gaande /', 7'-knrve, als de

l)e\vegeude lijn /l/^ dei- lig. i met de lijn PM en de do-jr liet

punt m gaande, als de lijn Z/'Z, met de lijn Fm der tig. 7 (1) of

11 (I) samenvalt. Door elk punt tnssclien M en /// moeten in tig. 4

twee y-*, 7'-lvur\eii gaan. Kiest men nl. een drnk /' lussehen I'm en

P,n, dan ziet men uit lig. 7 (I) en IJ ili dat bij de temperatuur 7Vj

twee verschillende stelsels vast /•'+ \loeistof-|- gas een dampspan-

iiing /' hebben, waaruit dadelijk volgt, dal in tig. 4 dooi- elk punt

lussehen .1/ en m twee Z-*, 7-kurven moeten gaan.

Denkt men zieii twee punten van gelijken drnk op kiirve Mmuli

dei tig, 7 (I) ol' 11 I) mei eikaar door eene ret'iite lijn verlionden,

dan ziet men, dat er een bepaalde druk /'j moet zijn, waarbij deze

konjngatielijn door het punt /•' gaal. (iaat nu de rechte lijn ZFZ^

der tig 1 door deze konjimatielijn. dan moet de oxereenkomstige

P, 7-kurve bij de teiii|)eraluur 7'/; eii den druk l'i, een dubbolpnnt

vertooiien. De/.e kur\e is in lig. 4 iloor ZhFbZ^ voorgesteld. Alle

andere iVZ-kiirven snijden iu hel algemeen de lijn Min 'm twee

punten, van welke één boven en één beneilen het |)iiiit h ligt.

Verandert men de lempeialuur 7'/; dan verandert in tig. 7 (1) of

11 (1) de verzadigingslijn onder eigen daiiipdrnk ligging en vorm,

terwijl tevens l\\i. /*„, en Pi, veiaiideieu. De punten }f, tii en f)

doorloopen in lig. 4 dan eene kiirve; de door de punten M en /n

doorloopen knr\e is door MM^M^M,Fin.,Kni voorgesteld; wij zullen

deze kurve ile grenskurve \aii hel stelsel: vast A' -j- vloeistof + gas

noemen.

Het evenwicht tussehen \asl /", vloeistof en gas is bepaald door

(6)11 en 7(11). Voor het |iuiii .1/ en m geldt tevens de betrekking:

>:—« _ .'/— /J

A-j—A-
,'/,—.'/

llieiuil volgl \(i(U' (ie greiiskur\'e

:

dl' __ (.1-, -x)B—(a;—a)D

rTr~ (.r,--,r)/l-(.r n)r

zoodat deze grciiskur\'e di' sublimatielijn der \erbiudiiig in lu'1

maximunisnbliuiatiepnnt A' en de smeltlijn in hel minimumsmeltpuni



/•' iiiocl r;ik('ii. \Cnlcr is iirl ilniddijk dal de dric|pliasi_'idijii A /'

diM' xerliiiidiiiL;' /•' ccii deel der i^rciiskiii'N'o is.

Alle /', 7'-kiii'\rii liii'^eii in lii;. 4 dus in in-t door de gronsknrve

omsloten gebied; door elk punt \ an dit \ eld gaan twee /^7-knr\eii

en tloor ieder |iunl van de grenslijn gaat eeiie P, 7'-kurve, die deze

grenslijn in dat |)Mni raakt.

De grensknrve z,elf is alzoo geene /^, 7'-knr\e in die beteekenis,

dat zij met eene door 7'' gaande i'eclite lijn overeenstemt; dit is wel

hel geval, als slechts ééne der drie kumponenten van /-'in den damp
optreedt.

Het dubbelpiint A doorloopt ia fig. 4 eene kromme, die in liet

punt F eindigt. Als de \erzadigingskurven onder eigen danipdrnk

in de nabijheid \an het minimumsmeltpunt 7'/.' een vorm hebben

zooals in tig. 12 (I), dan treedt boven Tj.- geen dubbelpunt van eene

i^, 7'-knrve op. De dnbbelpnntsknrve gaat dan in fig. 4 van F uit

naar lagere temperaturen. Heeft de verzadigingslijn onder eigen

daiupdi-uk bij Tf eehler een vorm, zooals kurve nFb in fig. 2 (II),

dan zijn er ook boven 7V nog dublielpnnten mogelijk en wel bij

elke temperatuur meer dan een.

Uit {i\a) blijkt, dat R slechts nul kan wordeji voor x^u en

II r= fi, dus in het pnnt F. R kan echter wel oneindig groot worden

en \an teeken veranderen in andere punten \an den komponenlen-

driehoek. Dit zal het ge\al zijn als de noemer nul wordt, dus;

j
(.«,—.(-) r + (y, -//) .-

I

cw
<i Y\ (-'^-'V) " + {y,—y)t\sbi 7=0. (IG)

Noemen wij de oplo.ssing, waarvoor dit het geval is, de oplossing

7; (16) beteekent dan dal de lijn Fif in y rfiakt aan de door het

puut 7 gaande \loeislotlijn \an het heterogene veld F -\- G. Men
kan dit ook zoo uitdrukken: A' wordt oneindig groot, als de kon-

jngatielijnen vloeistof— vast eu vloeistof—gas geconjugeerde middel-

lijnen van de iudicalrix in het vloeistofpunt zijn. Daar R=:<x, zoo

gaat {l\] over in :

dF D
^' = c .•

•
»^')

waarin /) en <' eene andere waarde heliben dan in (14).

Aan (1(3) wortlt natuurlijk otdc \oldaau door ,c = ,c, en ;/=ry,,

dus door een singulier nuut van het stelsel vloeistof + gas. In dil

(/P
ge\al krijgen /) en C en dus ook -y-^ dezelfde waarde als in (14).

dT
Wij deuken ons in lig. 4 ook de /', 7'-kur\e vaii liet singuliere pu ui

dP
geteekend : men kaïi uu gemakkelijk aantuoueu dat — voor deze

dT
kur\e door (14) woixll bejtaald.
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Kdiiii (lus (ip een der leclite lijnen /.l/^ tlei' lig. 1 een singulier

puni voor, zoodal in het ever.wiclit vasi /-"-l-x loei.stoi'-|-danip de beide

laatste dezelfde samenstelling liehhen, dan mooi liaio /', 7'-l<in'\p in

lig. 4 aan de P, 7-knr\x' van licl singiiiieie pnnt raken.

Een dergelijk ge\al doel zich voor als bij een bepaalde /' en T
een singuliei' |imiiI op de verzadigingsiijn van /• ontslaat of' verdwijnt,

zoodat verzadigingsiijn en bijbehoorende dani|ilijii elkaar in dal punt

raken.

Men zon niet beliulp der vorige fornudes den looji der l\ '/'-lijnen

nauwkeuriger kunnen onderzoeken, als wij de grootliediMi /•,.<,/, enz.

mei behulp \an de loeslandsvergelijking van van dk.k Waai.s uililrtd<-

len, waarin dan de <i en A als functies \an ./ en // moeien besi-houwd

worden.

( ]\\>r(// ri'rro/i/(l).

Sterrenkunde. — De Heer E. F. van de Sanuk Hakhi yzkn biedt

eenc uiededeeling aan \an den Heer .A. 1'annkkokk: „Di iwr-

nnderlijkheid run ih' Poolster."

(Mede aangeboden door den Heer H. li. van in; Sande Bakhuyzen).

Eene zwakke veranderlijkheid van a Ursae minoris is reeds meerdere

malen door versehiliendc waarnemers (Skiüki., SfiiMiDTj vermoed.

Toen ik in de jaren 18)^11 en 1890 een groot aant.il waarnemingen

(schattingen met het bloole oog naar Argklander's methode) ter

bepaling van de helderheid der sterren van de 2'^'^ en S''*" grootte ver-

richlle, vertoonden zich bi,] eenige dezer sterren zoo groote verschillen,

dat zij, wegens waarschi,)idijke verandering, ook in de volgende jaren

regelmalig en zim \ aak mogelijk waargeiionieii werden. Onder deze

bevond zich ook de Poolster'). In 189Ü vond ik, dat de i)eriode

ongeveer 4 dagen zi,)n moest; telkens kwam 2 dagen na eene zeer

groote helderheid eene geringe, en omgekeerd. Het gelukte mij echter

niet, met zekerheid eene nauwkeurige waarde xoor de periode te

vinden. Uit de waarnemingen in December 189(1 \ond ik twee

maxima op 7.0 en 29.8 Decendier lin werkelijkheid \onden zij 6.1}

en ;50.4 December |)laals), die eene periode van ."{.H dagen als waar-

•) 'üe andere sterren, bij welke ik eene veranderlijkheid voor waarschijnlijk iioud,

ofschoon ik ze, wegens de kleinheid der ampiituilo, niet ontwijfelbaar konstateeren

kon, zijn ^Tauri (in eenige dagen), 40 Lyncis (in tiO dagen) en t Herenlis (in 14

maanden); de beide laatste zijn rood gekleurd.



scliijnlijksic waarde leverden; (Ic/.e liel /icli ecliler niet met de andere

waariu'iniii^en van dezen winter vereeniiivn.

Aeiileraf licsciionwd niuest iiel ook lu)j)el(j()s zijn, uil deze wuur-

iieniin^en alleen de elementen der verandering af te willen leiden;

daar de middelli. Innl \aii eenc M-liatling (zooals later bleek) 0.7

van de gelieelc ani|iiilndii lu-draaul, kon liet zeils <>ebenren, dal door

de waarnemingstbiiten maximum en minimum verwisseld sclienen.

Daar kwam nog bij, dat ook de herinnering aan de uitkomsten der

vorige dagen eene waarneming Itederven kan; is op zekeren dag

(misselnen foutief) de ster zeer zwak geseliat, dan verwaelit men

haar 2 dagen later zeer helder te zien, en 'dit kan o[) de schatting

invloed uitoefenen. Anderzijds veroorloofde het geringe aantal en de

verstrooiing der waarnemingen tengevolge \an sleeht weer niet, door

samenvoeging van vele waarnemingen binnen kleine tijdvakken van

b.v. eene maand, de onzekerheid der afzonderlijke schattingen onscha-

delijk te maken. Ik heb de waarnemingen van deze ster nog lang

voortgezet, tot in 1899, om, voor het geval dat later de vei'ander-

lijklieid bevestigd en de periode nauwkenrig bekend mocht worden,

materiaal tot nader ondei'zoek te hebben.

In 1898 ontdekte C.vmpbeli,, dat de snelheid in de gezichtslijn

veranderlijk en de ster dus eene spectroskoi)ische dubbelster was

met eene periode van 3.968 dagen. Door tijdsgebrek, tenge\olge van

de werkzaamheden aan de sterrewacht, werd ik verhinderd, met

deze periode de .schattingen dadelijk te hei-leiden en de veranderlijk-

heid op de proef te stellen. De waarschijnlijkheid, dat « Ursae

minoris inderdaad eene veranderlijke van korte periode van het type

d Cepliei was, werd nog sterker, toen mij in 1906 bleek'), dat ze

dezelfde eigenaardigheid in het spectrum vertoont als die sterren [c-

karakter naar Miss Mavky) en evenals alle kortiieriodieke sterren

van dit type eene bnitengewoon geringe dichtheid bezit. In een noot

werd toen reeds op deze verschillende waarschijnlijklieidsniomentcn

de aandacht gevestigd.

Uitgaande van de overweging, dat liij al deze kortperiodieke ver-

anderlijken de photographische amplitudo veel grooter is dan de

visneele, heeft daarop Hektzspring te Postdam in 1910 en 1911 een

groot aantal iihotographisclie opnamen verricht, (418 platen in öO

nachten) en daaruit eene veranderlijkheid met een amplitudo van

0.17 groolteklasse met volkomen zekerheid vastgesteld'-'). Voor den

tijd van nia.\imum-lichl vond hij J. D. 2418985.86 ±0.08 Greenwicli

M.T. Vervolgens heeft .1. Stkbhins met zijne uiterst gevoelige selenium-

V Zie A Paptnekoek, 1*0 lichlkrachl van sterren van verschillend speciraallype.
Zittingsversi. Kon Akail. v. WetensL-h. )5, 1'JOO, blz. 108.

-) Astronomiselie Nacluicliten 4518 (Bti. 189, S. 89).
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melhoiie een aantal pliotonietrisfiie metingen verrirlit in de jaren

1911—12, die ook dnidelijk eene veiaiuierlijkheid met een vi'^iieele

amplitudo van 0.07 grootteklasse aantoonden ') ; de door liein gevonden

Epoche van grootste helderheid, .1. D 2418985.94 (.r. .M.T., stemt

raet de nitkomst van Hkhtzsprinw zeer goed overeen.

Ik heb nu ook mijne waarnemingen uit de jaren 189t)— 1900 met

behulp van de spoflrogiaptiisi-h gevonden periode 3'. 96.S1 gereduceerd.

Als \ergelijkingssterren dienden in de tweede helft van ieder jaar

de sterren uit Perseus en Andromeda, in de eerste helft de sterren

uit de Groote Beer. De waarnemingen vormen dus twee van elkaar

onafhankelijke reeksen, die gedeeltelijk in den wintertijd over

elkaar heen grijpen. Als schaal van vergelijkingssterren dienden voor

de 1*"= reeks: « Persei = 6.3
,

,i Andromedae = 3.8 , y Andromedae

=;3.1, en bij uitzondering « Arietis = 5.4 en « Andromedae = 2.3

:

voor de 2''* reeks werden als schaal e Ursae maj.= 2.4, \ L'r.sae raaj.

= 0.0 en bij uitzondering « Ursae inaj. = 4.0 gebruikt. De waarnemin-

gen werden niet voor atmospherische extinctie gecorrigeerd, daar deze

invloed in het gemiddelde van vele waarnemingen toch verdwijnt

en hoogstens de middelbare fout iets te groot kan doen schijnen.

In 't geheel waren uit de jaren 1890 tot 1899 259 vergelijkingen

raet de Perseus-Andronieda sterren en 251 \ergelijkingen met de

Groote Beer-sterren voorhanden. Met behulp van de periodeiengte 3.968

werden alle waarnemingstijden tot eene enkele jieriode 3- 7 Augustus;

1894 teruggebracht, en vervolgens tot

Deze middentallen zijn de volgende

:

1ste reeks W.— B.

Aug. 3.12 3.72 a8; +0.03 Aug

o

3.42



1

1

1<)

Beide reeksen vertoonen, zooals ook de graplnsche voorstelling doet

•/.ion, nuM ()iinuskeiii)ai'e /,ekeili('i<i ocne pi'riodickc veraiidciing dei'

V

:.f

<" S.o

~T1
I

Fis. 1.

y^ • N. • y/^ •

Fig. 2.

iieideriieid tul een hedrag van ongeveer een scliaaleenlieid met een

maxinuiin oy 4.8 Augustus. De berekening eener eenvoudige sinus-

rmiuule gat' tot resultaat (nulpunt 3.0 Augustus).

1=^"= reeks 4.08 + 0.45 .vm (y — 72°0) Maximum 4.79 Aug. ±0'i.l3

2''-^ reeks 1 .0.3 + 0.47 .sm (7 - 78°9) iMaximum 4.8(; Aug. ± 0.09.

De daarbij overblijvende afwijkingen W—B zijn in de laatste

kolom geplaatst. Zij geven voor de midiieiliare fout van een middenlal

naar het gemiddelde der beide reeksen 0.21 (neemt men deze zelfde

waarde voor beide reeksen aan, dan lieeft ieder maximum een m.f.

van O'M'J), waaruit als middelbare fout van één waarneming 0.84

gevonden wordt, terwijl daarvoor uil de afwijkingen der afzonderlijke

waarnemingen van de middoiitalien 0.7 gevonden was. De afwij-

kingen der middentallen van de sinusoide vertoonen wel is waar

73»
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nog een systematiscli karakter, iii dien zin, dat het maximum zeer

selicrp en spits, het minimum zeer vlak is, dus een term met 2(f

aangeduid is, waarvan het positieve maxiuuiui uiei liet maximum van

den hoofdterm samenvalt. Daar iu de liehlUromuien van Hkktzsprung en

Stebbins niets van dien aard Ie bemerken valt, is hierop verder geen

acht geslagen. Als E|)0che van het maximum geven mijne waar-

nemingen dus (na reductie op Greenwichtijd)

1894 Aug. 4.81 Gr. M.T. = J.D. 2413045.81 ± 0<i.08.

De tusschentijd tot de normaal-Epoche van Hertzspruno J.D.

2418985.86 is 5940.05 dagen = 1497 perioden van 3.9(580 dagen.

Om de helderheid van maximum en minimum op eenzoifde plioto-

metrische schaal te redueeeren, werilen de catalogi van Potsdam en

Harvard gebruikt. Om de daar gegeven grootten tot eene homogene

schaal te redueeeren, werd eerst aan de \vaardeu uit Harvard 44

eene correctie ter reductie op Harvard 14 aangebracht. Deze werd

nit de verschillen tusschen beide catalogi afgeleid, die door Müi.ler

en Kempf opgesteld en in hun „Generalkatalog der Photometrischen

Dnrchmusterung ') Einleitung, S. XXIII medegedeeld zijn. Zij werden

daartoe in den vorm

H 44 — H 14 z= — 0.01 -f- a (c-4.0)

gebracht, waarin c de kleur naar Osthoff is en a eene functie van de

grootte, die lineair verandert met het verschil in schijnbare helderheid

van de ster in beide photoraeters, op de wHjze als op blz. XXIV in

dezelfde inleiding berekend is (voor grootte 1.0, 2.0, 3.0 is («= -[- 0.062,

-[-0.054, -[-0.042). Vervolgens werd aan deze op H 14 gereduceerde

grootten en aan de grootten uit Harvard 14 zelf de correctie voor kleur

aangebracht, die in mijne dissertatie blz. 158 gevonden is. Daar is

ook de met de grootte veranderlijke correctie te vinden, die aan de

uitkomsten met Photometer C II aangebracht moet worden, om ze op

hetzelfde systeem te redueeeren -) Alle hier iu aanmerking komende

^^ Fublicalionen Potsdam Band 17.

-) Muller en Kempf hebben aan de uilkomsten, met G II verkregen, geen correctie

aangebracht, omdat zij geen systematisch verschil tussclicn Cl en C II konden ont-

dekken (Einleitung S. XIV). Daar ccliter bij de vergelijking dezer in.stiiiinenten

slechts sterren tusschen de grootten 3.n en 5.5 tot hun beschikking stonden, strijdt

dit niet met mijne uitkomst, dat voor helderder sterren tot de 2''<^ grootte eene

correctie noodig is, die dan natuurlijk alleen door vergelijking met een anderen

catalogus gevonden kan worden. Terwijl de door Muller en Ke.mpf gebruikte ver-

gelijkingen niets leeren kunnen over de afwezigheid van systematische fouten voor

deze heldere sterren, maakt het feit, dat voor Cl boven de grootte 4.8, voor photo-

meter D boven de grootte 6.1 toenemende negatieve correcties noodig zijn, (Einleitung

S. XII) het hoogstwaarschijnlijk, dal soorlgelijke correcties voor C 11 boven de grootte

3.5 noodig zijn, zooals ik ze in mijne dissertatie afleidde. De eindwaarden van den
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sterren zijn in l'disdaiii bovendien iiicl 1'liotomeler C III waargenomen.

Daar ze in dil instrimicnt geen overmatige schijnbare liekierlieid

liel)l)en en iiier dus geen verloo|) met de helderheid te verwachten

is, werd aan de iMlUomslen mei t" 111 eene conslanic correctie — 0.23

aangebracht.

In de volgende tabel zijn voor de gebruikte vergelijkingssterren,

aange\ idd met nog eenige sterren, die de schaal verder naar i)ene-

den voorl/ettcn, aciilereenvolgens gegeven -. de kleur naar UsTnoFF

(afgeleid op de wijze, ais in mijne dissertatie blz. 168 aangegeven

is), dan de o|) de aangegeven wijze gecorrigeerde grootten van Ilar-

vard 44, llarvai'd 14, Potsdam C II en C III, vervolgens de aange-

nomen eenvoudige middelwaarden uit deze vieren daarna de helderheid

in de gebruikte schaal van vergelijkingssterren.

De betrekkingen tusschen de vergelijkingsschaal waarden n en de

Ster
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grootten m worden door de volgende formules uitgedrukt (3.7 is

het kleurgelal van « Ursae minoris)

:

!="'• reeks m = 2.335 — 0.065 « + ().()20 (e— 3.7).

2'''' reeks m = 2.07 — 0.059 h + 0.020 (f—3.7).

Met bcliulj) van deze betrekkingen worden de sinusformules voor de

helderheid van « Ursae minoris, in grootteklassen uitgedrukt:

1^'«= reeks 2"'07 — 0'"029 .mi (y— 72°0)

2d« reeks 2"'0J — 0'"028 siti (y—78°9).

De amplitudo der lichtwisseling bedraagt dus 0.057 grootteklasse,

terwijl als middelbare fout van een waarneming volgens de afzonder-

lijke afwijkingen 0.043, volgens de middentallen 0.051 grootteklasse

ge\'onden wordt.

ir.

Onder het oudere materiaal, dat tot onderzoek van de verander-

lijkheid van de poolster dienen kan, komen vooral de waarnemingen

in aiinmerking, die G. Müli.kr in de jaren 1878—81 te Potsdam ter

bepaling van de atmospherische extinctie verrichtte en die in Bd. III

der Publicationen van Potsdam bekend zijn gemaakt. Dtuar deze

waarnemingen uit metingen van het helderheidsversohil tusschen de

poolster en 5 andere sterren in allerlei zenithsafstanden bestaan,

leveren zij een rijk materiaal ter bepaling van de veranderlijkheid

\an de poolster.

Wij hebben daartoe de afwijkingen van het midden genomen, die na

correctie voor gemiddelde extinctie overblijven, en welke in Tabelle IV,

voorlaatste kolom (blz. 261—265) te vinden zijn. Uitgesloten werden

daarbij alle metingen, waarbij de zenith.safstand grooter dan 60° was

en die, welke door den waarnemer als onzeker aangegeven zijn. De

overige werden gerangschikt naar de phase, geteld van 1879 December

12.0. De eenheid dezer afwijkingen is de derde decimaal van de

logarithme der verhouding ster: poolster, dus 0.0025 grootteklasse.

( )m aan het helderheidsmaximum het positieve teeken te geven, moeten

(ie teckens omgekeerd worden. In de volgende tabel zijn de middel-

waarden der in teeken omgekeerde en tot grootteklassen herleide

afwijkingen samengesteld ; toegevoegd werd het aantal waarnemin-

gen waaruit iedere afwijking gevoimd is.

Epoche Afwijking W—

B

Epoche Afwijking W—

B

Dec. 1 2.02 -fO'"022 (25) -f 0"'0()1 Dec. 14.11 — O "028 (24) — 0'"012

12.34 +
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Ook liior tioccdt de \or:ui(lfrlijl<licid van «Ie poolster met onmis-

keiil)are diiiilelijklieid oji, oii zij laai zicli door de volgende siiiuafuniinle

aildfukken :

Afwijkin-i- = + ()">()()4 -}- (YHYIH .wi (jf + 35°)

Maxiiiimu Dcc. l->r,\ = lH7it Dec. J2.57 ±0.14 M. T. (u-eenvvich

De iiiiddeliuire font van een niiddeiilal uit gemiddeld 22 waaniemingeii

is O^Olö, dus de middelbare fout van één waarneming 0"'077.

De tallooze pliotometrisclie metingen op de Ilarvardsterrewaclit te

Cambridge Mass., waarl)ij de [)Oolster als vergelijkingsster gebruikt

is, zijn reeds door Pickekinc samengesteld 'l Berekent men uit de

door iiem gegeven gemiddelde afwijkingen eveneens den tijd van

maximum-lielderlieiil door eene sinusformule, zoo vindt men:

Afwijking = + 0-02 + 0^039 shi {>f + 254°)

Afwijking W.—B.

+ 0'''03 (123) — 0'"011

+ 03 (179) — 002

00 (168) — 012

— 03 (l(i9) — 018

— 02 (150) + 011

De middelbare fout' van een middeiital is 0'^033. Daar een positief

teeken hier eene grootere helderheid van de jX)olsler beduidt, ligt het

maximum op de phase 2'M6 ± 0''.24. Het nulpunt der phase is door

de formule J. D. 2400000 + 3.9683 E aangegeven ; voor i?= 2073

wordt dit J.D. 240822(129, zoodat liet tijdstip van maximum wordt

J. D. 2408228.45 ± 0.24.

III.

Stellen wij de totnogtoe verkregen uitkomsten voor de lielit wisseling

van u Ursae minoris samen en \'ergelijken wij ze met de door

Hektzsprung gegeven formule voor de maxima :

J. D. 241 8985.86 + 3.9681 E

dan vinden wij het volgende, waarbij ik de twee eerste cijfers van

de Juliaansche datums der maxima weglaat:

'hase
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Jaar E. Wnan/enomen IF

—

B Atnplifuclo Waarnemer

1879 — 2845 ()76i)(;.57 ± 0.14 — O-J-Oö O'^.Oöti v. Müi.ler

1881 —2711 08228.45 ± 0.24 -f 0.11 O .078 v. Harvard

1894 —1497 13045.81 ± 0.(t8 +0.20 O .057 \

.

Pannkkof.k

1910 O 18985.86 ± 0.08 0.00 O .171 ph. IIkrtzsprung

1911 (+100) 18985.94 ± 0.09 +0.08 O .078 s. Stkbbins

Bei)roeft men met deze gegevens de foriiuile van Hkktzspring te

verbeteren, />oo \iii(l( men (als gesvieliten 2, 1, 4, 4, 4 aannemend)

als correctie :

+ 0^.07 (± O'^.Oti) — 0.00001 (± 0.00004) E
Voor de lengte der periode wordt dus juist de waarde gevonden

welke naar ÜKKTZSPRCNfi was aangenomen. De waarschijnlijkste formule

voor de maximnmtijden van « Ursae minoris wordt nu :

J. D. 241 8985,93 (± 0,06) + 3,96809 /i\± 00004).

Microbiologie. — De Heer Bei.ierinck biedt eene mededeeling aan

van den Heer Dr. N. L. Söiinoex : „O.vydatie van petroleum,

parafpne, paraf^neolle en benzine door ndkroben."

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewerff).

Door de volgende onderzoekingen is aangetoond, dat de chemisch

zoo moeilijk aantastbare koolwaterstoffen der parafTlinereeks ') onder

den invloed van het mikrobenleven gemakkelijk worden geoxydeerd

tot koolzuur en water.

De bakleriënsoorten, welke deze koolwaterstoffen oxydeeren, \er-

mogen eveneens de in scheikundige samenstelling weinig van de

paralliuen verschillende vetzuren (e verbranden, terwijl bijna alle

sooi'len vetleu kunnen ontleden door lipaseafsoheiding.

l)c meeste xotsplilsonile schimmels groeien niet of uiterst slecht

van narallinc. Door Uaii.v ") is een witte Penicillium beschreven

1) Als kool'.valerstofTen wordoi) voor deze proefnemingen paraffine (GnüBLF.R, smell-

punt 50 O, paruffineolie (Mkiu:k"), vaseüne, pnlroieuin (Amcrikaansclie er Russisclie)

en bcnzjno gebruikt. Naast do trcwono bandelspcUoicuni bezigde ik ook tbkwijls

een meer gezuiverd produkt, dat daaniil op do volgende wijze verkregen was.

Amerikaanscbe polroieinn werd met zwavol/.iiur S.G. 1,S4 gesdnid onder lierliaald

vervcrscbcn van bet zwavelzuur daarna niel kaliioog, weer niel zuur en nog eens

niet loog behandeld, vervolgens werd de petroleum op natrium gedroogd en gedis-

tilleerd. De fractie 150"—'250° (welke stikstofvrij was) diende na verwijdering cener

geringe hoeveelheid daarin aanwezig zwaveligzuur door kaliloog, als mikroben-

voedsel.

-) Ram.n, Kin l'araflin zersetzender Sibiiiiinclpilz. (Jonlralblall Kir Cakl. '2 Abt.

S. 382, 1906.
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vvolkc iiaraHiiio als kodlsioriirmi kan Licluuiken, daarentegen zouden

bLiklerii'ii miIücms (Ic/.cn (nidorzoeker niet van de/L' koolwalerstollen

kunnen ^loeicn.

Hoewel de liij mijne onderzoekingen geïsoleerde paral'tinenaantas-

tende l)akteriënsoorteii in 't algemeen lipase afsclieiden, is daaronder

een groep inlercssanic mikrolieii, welke de paral'linen kraehfig oxy-

deeren, daarentegen liet vermogen missen om \etteii te splitsen en

daardoor eene bijzondere beteekenis verkrijgen.

De naar mijne meening meest overzichtelijke indeeling, al mag 'ziJ

eenigszins willekeurig zijn, scliijnl nnj derhalve deze bakteriën te

verdeelen in twee groepen nd. een groep xetsplitsende, en een groep

niet vetsplitsende, paral'linenoxydeerende bakteriën.

Tot de eerste groep behooren : B. jluorescens Uquejaciëns, B. pyo-

ct/nncHs, B. punctatus, B. jluorescens non liquefaciëns, B. Stutteri,

B. UpoJtjtlcuin a, ^, y en ff, de hieronder beschreven Micrococcus

pnmffinae en andere vetsplitsende raikroben.

Tot de tweede groep behooren een aantal hieronder beschreven

soorten van het geslacht Mycobacterium ').

Oxydatie in ruiokulturen.

De oxydeerbaarheid van petroleum, paraffine, vaseline en benzine

werd op de volgende wijze vastgesteld.

Aan 100 cM" van een kultuurvloeistof bestaande uit ; duinwater

100, bikalium[)liosphaat 0,05, chloorammonium 0,05 in Erlenmeyer-

kolven van + 450 cM' inhoud, werd ongeveer één procent van

een der koolwaterstotien toegevoegd; deze kultuurstof geënt met

ongeveer een gram tningrond en bij 20°, 28° en 37° geplaatst.

Na twee dagen is meestal reeds in de bij 28° en 37° ge])laatste

kolven mikrobengroei waar te nemen; na ongeveer 7 dagen in die

geplaatst bij 20°. De nnkiobenoutwikkeling neemt nu snel toe zoodat

de kultuurvloeistof zeer troebel wordt tengevolge van het groole

aantal mikrobeii, dat daarin ten koste van de koolwaferstolfen is

gegroeid. De groei in deze knltnren en in de overentingen daarvan

in overeenkomstige knltnurvloeistoffeu is \errassend krachtig; de drup-

peltjes der koolwaterstollen zijn omgeven door eeji dikke slijnuge laag

mikrobenmateriaal. Geringe hoeveelheden der koolwaterstollen als

';. A. Wf.ber, Uebcr die Tuberkelbazilleii iilinlichen Sliibchen und tlie Bazillen des

Smognia's. Arbeilen aus ilcin kaiscrjichen (icsuiidiu'ilsainblc l'.KliJ. l>d. 19. S. i\A.

NtUMAN.N und Lehuamn, Grundrisz der Bakteriolosie. 5e Aullase lOl^. S. 619.
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koolstofbron toegevoegd verdwijnen tengevolge van de mikroben-

werking geheel nit het kulliiiirniediiim.

Lil </i':e iraanii'min(/en vohjl, dul petroleum, /xiro/^fineolie, para/jine,

vaiteUne en benzine door hahteriën kunnen noorden geoxydeerd.

Hiermede is de verklaring gegeven voor het verdwijnen der massa's

petroleum aan hel oppervlak der kanalen, welke dagelijks door

molorboolen en op andere wijze daarin worden gebracht en voor

het vei'dwijnen dezer verbindingen nit het afvalwater der petroleum-

raflinaderijen.

Jsidaiie der bakteriën.

De isolatie der paraffinen oxvdeerende bakteriën geschiedde door

de boven beschreven ruwknituren op ku]tunr|)laten uit te strijken,

bestaande uit

:

Uitgewasschen agar 2 of gel.

(gelatine 10)

bikaliumphosphaat 0,05

chlooranimonium 0,05

magnesiumsulfaat 0,05

gedistilleerd water 100.

Aan dezen kultuurbodeni werd als koolstofbron de op de be-

schreven wijze gezuiverde petroleum als damp toegevoerd uit een

schaaltje, dat op den deksel in de omgekeerde kultuurdoos was geplaatst.

nUr r A
TUT]

Kig. 1. Kultuurmetluxle op uitgewasschen agar u met

petroleumdamp uil schaaltje p.

Op deze wijze groeien de parafiinen oxydeerende bakteriën, welke

zich allo mcl dezen geznivcrden petroleumdamp als koolstofbron zeer

goed ontwikkelen alleen op den agarliodem tot koloniën en kunnen

daarvan zeer gemakkelijk worden geïsoleerd.

De groei dezer niikroben is op den beschreven kultuurbodem zeer

krachtig; de bakteriën verbruiken behalve den direct door hen op-



genomen |)etroleiiiH(l;iiii|i, ()f)l\ de niii de kolonie neergeslagen petrolenm,

welke een iriseerend hiagje op liet agaroppervlak vormt.

0|) dezen knltuurbodom krijgen we door vergelijking van de

snelheid waarmede de iiaktcriën groeien reeds een indruk van de

intensiteit van liet |)etroIeum oxydeerend vermogen der soorten.

Ook door directe uitzaaiing van grond, graclitwater of andere

materialen op deze jiiaten, kunnen verschillende soorten, welke zich

niet in de beschreven vloeislofkulturen ophoopen, geïsoleerd v/orden
;

tevens is het langs dezen weg mogelijk het aantal paraffinen oxjdee-

rende mikroben in een bakteriënhoudend materiaal te bepalen. Zoo

werden in een gram tuingrond te Delft ± 50.00!), in een cM" gracht-

water ± 8000 paratlinen oxydecrende mikroben geteld, die komen dus

zeer algemeen verspreid in de natuur \'Oor.

De bovenbeschreven kultuurmethode zal in 't algemeen kunnen worden

aangeivend bij onderzoekingen over de assimileerbaarkeid van vluchtige

verbindingen door microlirganismen.

Tot nader onderzoek werden de kuituren behalve op bovengenoemde

platen, tevens op bonillongelaiine of bouillonagar en op kulluurbodems

van andere samenstelling uitgezaaid.

Ophooping van paraffinen-oxydeerende soorten bij

verscidllende temjjeraturen.

Indien de beschreven kuituren, bestaande uit duinwater, anor-

ganische zouten en een der genoemde koolwaterstoffen, geïnfecteerd

met tuingrond, bij temperaturen tusschen 15° en '25° worden ge-

plaatst en de overentingen ook bij deze temperaturen worden ge-

kulliveerd, komen daarin voornamelijk B. jluorexrens Hquefaciën.'!

B. punctatus en andere smeltende soorten op den voorgrond waar-

naast echter ook vetsplit.sende niet smeltende bakteriën en mikro-

kokken voorkomen, die alle op vleeschbouillongelatine te onder-

scheiden zijn.

In de bij 26°—30° geplaatste kolven is het aantal smeltende

bakteriën nog zeer groot, maar toch komen niet smeltende soorten

meer op den voorgrond dan bij de lagere temperaturen. Tevens

begint in deze kuituren maar vooral bij 30°—37° de niet vetsplitsende

groep der paiut'tinen oxydeerende soorten, de mycobacteriën, zich te

ontwikkelen, welke door morphologische eigenschappen en pigment-

vorming zeer de aandacht trekken.

Van het geslacht Mi/co/xicffriinn werden door middel van deze

kultuurmethode witte, bruine, gele, roode en roodbruine soorten

geïsoleerd. Bij 37° C. ontwikkelde zich in de kuliiiren met paraffine
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als koolstofbron meestal een vetsplilsende, paraffinen zeer krachtig

oxvficerende niikrokok in reinknltunr, welke Micrococcu.'^ para/fiiiae

genoemd werd, die in eigenscliappen, beiialve den vorm, overeen-

komt met de vroeger door mij beschrexen B. lypolyticum «.')

Wordt inplaats van tuingrond, gracht- of rioolwater als infectie-

materiaal gebezigd, dan is de groei van llnorescenten en i>. yn/ocya«t'?<ó'

meestal zoo krachtig, dat de bovengenoemde bakteriesoorten somtijds

niet op den voorgrond komen, dikwijls geheel overwoekerd worden.

Bij infectie met gepasteuriseerden grond (5 minuten bij 80° C.) heeft

geen groei in de kulturen plaats, zoodat, onder de sporen vormende

bakteriën in tU^n knltnurgrond geen parallinen oxjdeerende soorten

voorkomen.

Onder anaërobe voorwaarden worden parallinen door bakteriën

niet afgebroken.•o^

Beschrijving der paraf/inen oxydeerende mycobakteriën.

De ])arailiiien oxjdeerende mycobakteriën zijn onbeweeglijk ; in

jonge kulturen (8 uur oude kuituur op vleeschagar bij 30'' C.) hebben

zij een slaafvorni, lengte 4;i— JOji, breedte 0.5 ji»—1.5 ft. Na deeling

komt het zeer dikwijls voor, dat de twee nieuwe individuen over den

deelwand los zijn van elkaar, maar nog op écu punt van den zijwand

aan elkaar vastzitten.

Zeer kenmerkend is het \oorkomen van vertakkingen bij deze

mikrol>en, welke aan baktcroïden herinneren gelijk we die bij B.

radicicola aantreffen. Na eenige dagen kuil uur op vleeschbouillonagar,

of vleeschbouillongelaline of in kulliiurvlucislotren, gaan deze slaafbak-

teriün over tot strei)tokokaciitige (irganisinen. De cellen van den strep-

tokokvorni bezitten een dianieler, welke gelijk is aan de breedte van

den staafvorm. Uit den sireptokokvorm ontstaat bij overenting eerst

weder «e staafvorm, daarna gaat deze in den streplokokvorm over.

S|)oronvorniiiig werd bij deze bakteriën niet waargiMionieii. Yer-

hiiling gedurende 5 miiuiten op iVó° wordt niet verdragen.

Alle poorten scheiden slijm at'. De groei der mycobakteriën, welke

naar hun pigineiitvormend vermogen op aardappelschijveu of op

vleeschgclaline ondorscheiden worden in Mycolnicterium album, M.

phleï Lkmmann en Nkim.vxn, M. bicticola L. en N., M. rubrum, is

op verschillende voedingbodems zeer uiteenloo|>end zooals blijkt uit

ondersttxande tabel, waarin de resultaten viiii hel onderzoek over den

groei en de kleurstofvormiiiir zijn vereenigd.

') Verslagen der Koninklijke Akadeniic van Wetenschappen 1911.
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Op aardappelsfliijvon niakoii deze mikroben het meest pigment')

en groeien uitstekend, daarna is de groei op vleesehgelatine, niout-

gelatine en glucosegelatint- liet best. Een zeer goede voedingsbodem

waarop een snelle ontwikkeling dezer mikroben plaats heeft, bleek

vleescligelatine of vleeschagar met 3''/„ glucose te zijn.

Behalve van de bovengenoemde slollen groeien de vefsplitsende

bakteriën en de Mycobaktericn van lniiiiusverbindingen zonder dat

deze ontkleurd worden. Als Ktikslofl)ronnen komen allereerst peptonen,

daarna asparaginc, ('hloorammonium en kaliumnitraat in aanmerking.

Nitraat wordt lot iiitriet gereduceerd; denitrilicatie heeft niet plaats.

In vleeschwater 3°/,, pepton wordt geen indol gevormd.

Vleeschwater S'/o glucose wordt niet vergist.

Tyrosine wordt niet tot melanine afgebroken.

Aesculine en indian worden niet ontleed.

ll^renm wordt alleen door yfycobacterium album gesplitst.

In /wakzure kultuurbodems wordt de groei belemmerd; deze is

het best in neutrale of zwak alkalische media.

Bij de oxydatie der parallinen worden organische zuren, waar-

schijnlijk vetzuren als tusschenproduct gevormd ; zij zijn echter slechts

in zeer geringe hoeveelheden in de kuituren aanwezig en worden

blijkbaar nagenoeg even snel door de bakteriën geoxydeerd als zij

tlaardoor gevormd worden. De zuurvorming uit de paraffinen kon

echter worden aangetoond met behulp der uitgewasschen agar[)Iaten

waaraan een weinig congorood was toegevoegd, of waarin eene geringe

hoeveelheid phosphorzurekalk was geprecipiteerd. In 't eerste geval

ontstonden om de entstreepen der bakteriën blauwe, in "t tweede

geval heldere velden.

Snelheid der petrokmn- en luiraffine oxi/datie.

De snelheid waarmede Mycobacteriwn album, m.rubriim, Micrococcus

paraffinea en B. jluorescens lii/ue/aciëns, welke tot de krachtigst

paralVmen-oxydeerende mikroben behooren, petroleum oxydeeren,

werd bepaald door weging van de hoeveelheid koolzuur, die in een

bepaiilden tijd werd gevormd.

De directe bepaling van de petrolcumvcrmindering stuitte op het

bezwaar, dat bij het proces steeds peti-olcum verdanjpt.

De bepaling van het gevormde koolzuur werd op de volgende

wijze uitgevoerd.

') De kleurstof van Mi/cobaderiuni rubrum is waarschijnlijk carotine, zij is

bestendig tegen zoutzuur (38%), kaiiloog en ammoniak; lost in chloroform en

acthei- op en wordt door zwavelzuur (s.q. 1.8G) donkerblauw gekleurd; hierop

maakte Frof. Beijeri.nck mij opmerkzaam.



Een Erlennieyerkolf van één liter iiilioii<l, voorzien van een inge-

slepen stop met oen glazen huis verticaal tof fiichr bij den bofiem

rijkend en oen zijbiiis, diende als kiiltiitirxat. Hierin werden ±20(tc.\l'

eener steriele knltmirvloeistof, bestaande uit gedistilleerd water en

anorganisclie zouten on 2 r.M' steriele petroleinn gebracht.

De verticale glu/.en buis stond in gerneenscliap met een groote ü-bnis

gevuld met natronkalk ; de zijl)uis was verbonden met een serie

apparaatjes, achtereenvolgens bestaiiude uil een kaliapparaatje gevuli!

niet zwavelzuur, een l'-buis met kralen en paraffine-olie (voor hi't

tegenhouden van petrolviimdamp), een L'-buis mot chloorcalcium, een

kaliapparaalje met kaliloog on een chloorcalciumbuisje om het gevormde

koolzuur te wegen, en een LT-buisje met chloorcalcium voor controle

waaraan een waterstraalluchtpomp was verbonden. Wordt de kraan

van de luchtpomp geopend, dan stroomt koolzuurvrije lucht door de

kultuurvloeistof en staat het medegenomen, gedroogde koolzuur, dat

in de kuituur is ontstaan aan hef kaliapparaatje af.

Gedurende 24 uur ontstaan in de kuituur indien deze bij 28°

geplaatst wordt en geïnfecteerd is.

Alilligr. koolzuur

Mycobacteriuni idlnini 55

Mtjcobacteriniii nibruin 41

M. para/jinae 34

B.jhwreacens liquefaciëns 27

Ruw kuituur 93

Ongeveer een derde deel van het koolzuurgewicht beantwoordt

aan de geoxydeerde petroleum.

De bepaling van de snelheid, waarmede paraffine door deze bakteriën

geoxydeerd werd, geschiedde door de gewichtsvermindering tengevolge

van oxydatie door de bakteriën van twee gram in gedistilleerd water

en anorganische zouten zeer fijn verdeelde [)araft5ne na een maand

kuituur bij 28° C. vast te stellen.

De rest van de oorspronkelijk toegevoegde hoeveelheid paraffine

werd opgelost in petroleumaother, hiervan een bepaald deel genomen,

waaruit na verdamping de teruggebleven hoeveelheid paraftine gewo-

gen werd.

Gedurende één maand kulluur werden geoxydeerd door

Mycobacteriuni album 300

„ rubrum 330

Micrococcus 'para/finae 180

B. jluorescens liquefaciMa 180

Ruw kuituur 540
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S(Wieiivntli)ti/ der resultaten.

1. l'araflinen (petroleum, |)aral1iiie, paralTmeuiie eii benzine) kiiiiiien

door bepaalde niikroliensdorleii als koolstof- en energiebron worden

verbruikt en worden daarbij lot koolzuur en waler verbrand. Als

tussehcnproduklen konden zuren worden aangetoond.

Deze bakteriën werden verkregen door nnddel der ophoopings-

methode met de genoemde stollen als koolstofbron.

2. De bij deze processen betrokken mikrobcn ln_'lio<ireii lol twee

groepen.

(/. Velsplitsende algemeen in de natuur voorkomende bakteriën

zooals B. jiuorescens liqne/nciëns, B pi/oci/cmeus, B. punctatas, B.

Stutzevi, B. lipolytkum, M. paraffinae en andere.

h. yiet vetsjjlitsende, behoorende tot liet geslacht M i/cobacterium,

eveneens algemeen verspreid, waarvan de xolgende soorten onder-

sciieiden werden: Mycobacteriuni album, phlét, lacticula en rubrum.

3. Door de |)araflinen oxydeerende soorten worden gemiddeld

15 niG. petroleum en 8 mG. paraffine ])er 24 uur bij 28° C. en per

2 dM' kidtuurvloeistofoppervlak geoxideerd.

Mikrobiologisck Laboratorium der

Technische Hoogeschool.

Scheikunde. — De Heer Holi.em.vn liiedl namens den Heer A. Sjiits

een niededeeling aan: „De passiviteit der metalen in het licht

van de theorie der allotropie."

(Mede aangeboren door den Heer J. W van der Waals).

Reeds eenigen tijd geleden viel het mij op, dal het bovengenoemde

verschijnsel, waarvoor lot heden nog geen bevredigende verklaring

gegeven is kunnen worden, in het licht van de theorie der allotropie

op plausibele wijze kan worden lütgelegd. Daartoe behoeft men n.1.

slechts aan te nemen, dat, zooals genoemde theorie verlangt, de

metalen in den regel nit verschillende inolecuulsoorten zijn opgeliouwd,

die over 't algemeen t. o. v. allerlei chemische reagentia een ver-

schillend reactie-vermogen bezitten, zoodat de ccne moleciiulsoort

sneller zal inwerken dan de andere. In dit geval zal liij chemische

inwerking het innerlijk evenwiciii in het o])|)ervlak \an iicl metaal

verbroken worden, en het zal nu af iiangen van de snelheid, waiirmede
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/.icli licl iiiiH'ilijk (vciiwiclil woer lierslell, ol' daarliij al dan iiiel

iels liijzoiulcfs opirocdi.

Neeiiil ineii ijzer lol voorbeeld, u•aar^•all de opwarming.skromme

van de xasle slof de aanweziglieid \an x'erscliüiendc nioiccnnlsoorton

vei'raadt '), en (lom|ielen wij dil in sler'k saipelerznur, dan gehenrl naar

mijn niecning iiel voigciiile:

De eene niolecnuisooil wordt snel ojigelost, doch de andere niet.

Neemt men lui aan, dal de door liet salpelerziinr ars|)litsende ztiiu-

slof, welke welliclit vooi' een deel in liet ijzer oplost, als negatieve

katalysator voor de instelling van hel innerlijk evenwicht werkt, dan

zal in het oppervlaktelaagio van het ijzei' alleen de niet oplosbare

nioleeuulsoort achterblijven. Neemt men nu de ijzeren plaat nil het

salpeterzuur en spoelt men haar met water af, dan lilijkt, dat het ijzer

allerlei bekende ijzerreacties niet meer geeft. De sterk metastabiele

toestand in hel opporxhik l<;ui nii erhicr d(ii)r een slag, door het

aanbrengen \aii een riagneliseh veld, door kontakl met positieve

katalysatoren, en ook nog op andere wijze plotseling worden opge-

heven; de inactieve moleculen zeilen zich dan weer om in de actieve,

en de gewone ijzerreaclies zijn weergekeerd. Dil iaal zich o|) allerlei

interessante wijzen demonsireei-en. De pei'iodieke veranderingen van

den polentiaals|)rong bij electrolyse van zuren met ijzer als anode ")

laten zich op dergelijke wijze verklaren; dit zal, naar ik hoop,

spoedig in een xolgeudc uiededecliiii; zal kunnen worden besproken.

Er zijn onder de oudere Inpolhescn opvallingen te vinden, die

eenige xerwanlschap met de hier gegeven verklaring toonen, doch

doordal de voorstellingen omtrent het wezen van den vasten toestand

slechts uilersl vaag waren, en een algemeen gezichtspunt ontbrak,

hebben zij uici de gedaaule kunuoii aainiemen, die tot een bevre-

digende verklarinji' leidde'').

1) Zie Beneuicks ,,0n allolrüpy in gencral mul Ihal of iron in parlicular. .Journal

of the Iron and Slecl Inslitiite" N''. 11, 191-2 p. 242.

3) Adler. Z. f. pliys. Cliem. 80, 285 (1912).

•*) Wij kunnen verwachten, dat het in de naa.sle toekomst zal blijken, dat het

mogelijk is, ook in vele andere g(^vallen door gein-uikraaking van oplosmiddelen of

cliemisehe reagentia, de komplexiteit ook van die stotTen aan te toonen, die tol

heden, als uitsluitend unair zich gedragende lichamen bekend staan.

Annn/. Chein. Laboratorium der

Universiteit.

Amsterdam, .lan. 1913.
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Scheikunde. — De Heer Hollkman biedt eene mededeel) ng aan

van den Heer F. E. C. Schkffkr: „Over reactiesnellieden en

evenwichten."

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

1. In eene vroeger versclienen verliandeling lieb ik gemeensciiap-

pelijk met Prof. Kohxstamm liet verband nagegaan tnsschen de

reactiesnelheid en de thermodjnamische potentialen der aan de reactie

deelnemende stoiren. ') Het is daarbij gebleken, dat de snelheid van

eene omkeerbare reactie kan worden weergegeven door de int-

drukking:

^iniL f/f ~ ^'

de / RT RT \

-5 = '\' -' j <"

waarin /«/ de som der moleculaire thermodynamische potentialen \a,n

de stollen van het eerste lid, mi de som der |)otentialen van de

storten van het tweede lid der reacticvergelijking voorstelt. De con-

stante C geeft rekenschap van de kenze der eenheden van concen-

tratie en lijd en is dus voor alle reacties bij gebruik der zelfde een-

heden even groot. Van de functie /' hebben wij aangetoond, dat ze

voor beide deelsnelheden dezelfde waarde bezit, dat ze onafhankelijk

is van tijd en volume en dat ze met beide systemen vi'xu- en na de

reactie gelijkelijk in verband staat. Daar verder in de grootheid F
energie- en entro|)iegroolheden moeten voorkomen, hebben wij duide-

lijk trachten Ie maken, dat in het algemeen bij chemische reacties

,,tusschentoestanden" moeten worden aangenomen en hebben wij het

als mogelijk uitgesprokeji, dat de energie en entropie dezer tusschen-

toestandcn de eenige van den aard der stofl'en afhankelijke groot-

heden zijn, welke in de functie F voorkomen. Met entropie is hier

de „cOMcentratievrije" entropie bedoeld ; wij hebben immers in onze

geciteerde verhandeling aangetoond, dat F l)ij gasreacües en bij

reacties in veixiunde oplossingen van de concentraties onafhankelijk

is en derhalve geen termen kan bevatten, welke afkomstig zijn van

het paradox van Gibbs. De grootte der beide deelsnelheden zou dus

volgens deze opvatting worden bepa<ilil (l(n)r het verschil in energie

en (conceniratievrije) entropie van de reageerende stollen en den

tusschenloesland. Deze m.i. zeer voor de hand liggende aanname

komt dus hierop neer, dat zoowel het cnergiexerschil als hel enliu|)ie-

verschil tusschen het eerste en hel iweede systeem in twee deelen

•) Deze Verslagen Jan. 1911, p. 878.



iiiuel woiik'ii i;('N|ilit.-l ; liul ociic tiecl güell ilaii ile ciiui^^ic- eii oiilru-

[)ievcrsc'liilieii van hel eerste systeem met den liissclieiitoeslaiid, liet

aiidei'e de \ erscliillcii \iiii ln'l Iwecde systeem mei dien tiisselieii-

loestiiiid iiaii.

Keiie dergelijke sjililsuiy is, uut de encrj^iew aarden aaiij^aat, lecds

dooi' VAN 't IIoi'k in de P]|iides de dyiiamiqiie cliimique voorj^esteM

en in den laalslen lijd liccl'i duk Tuait/. eeiie analoge splitsing' der

energiewaardeii beproetU, zoortis wij ook reeds in onze vorige ver-

handeling vermeldden. Terwijl nu Trautz in zijn eerste verhande-

lingen over reaetiesiielheden eenc (ilijemecn geldige splitsing mogelijk

achtte, waartegen wij in de geciteerde verhandeling meenden te

moeten opkomen, heeft Tkaltz in zijne latere verhandelingen ook

van reactie tot reactie verschillende wegen als mogelijk ingevoerd

en daarmede verschillende splitsingen, zoodat, wat de energiewaarden

aangaat, het verschil tnsschen onze besclionwingen en die van Tkautz

voor een deel zijn verdwenen. Toch blijft ook in dit opzicht nog

verschil in oiivatting bestaan, daar Trautz de energiesplitsing uitvoert

bij het absolnte luilpunt en het m.i. meer voor de hand ligt het

energieverschil bij de reactietemperatunr voor den gang der reactie

aansprakelijk Ie stellen. In deze quaestie is voorloopig stellig nof;

geene delinitieve beslissing te verkrijgen, daar het meerendeel der

grootheden, dat in de nildrukkingen voor de reactiesnelheid voor-

komt, nog niet met \oldoende nanwkenrigheid is gemeten of soms

zelfs niet vooi' directe meting vatbaar is.

Wat de eniropiesplilsiiig aangaat is het verschil tusschen de ge-

noemde opvattingen nog grooter. Terwijl Tkautz eene entropiesplit-

siiig niet uitvoert en de absolnte waarde der entropie van het rea-

geerende systeem in de snelheidsvergelijking invoert, daarbij gebruik

makende van de dampdrukintegratieconstaiiten, lijkt ons ook voor

de entropie et-ne analoge splitsing noodzakelijk, vooral wanneer wij

ons aansluiten bij de opvattingen, welke Boltzmann over chemische

werkingen in zijne Gastheorie heeft geuit.

Aan het voorbeeld van het chloorknalgasevenwiclit hebben wij in

de geciteerde verhandeling duidelijk gemaakt, hoe wij ons de daar-

liij opliedeiide liisscheiituestaiiden meenden te moeten voorstellen.

Plaatsen wij uiis op het standpunt der HoLTZMANN'sche theorie, dan
moeien wii aannemen, dal de beide walerslofatomen in hel waler-

stofmolccuul zijn gebunden, doordal de ,, kritische Kannie' van de

beide waterstofatomen elkaar geheel of gedeeltelijk bedekken en

evenzoo \oor de beide chlooratomen in hei iddoorinolecuid. Denken
wij ons nu de reactie tusschen een chloor- en een waterstofaiolecuui,

dan moeten wij ons voorstellen, dat de beide molecnleu elkaar z('«'i

74*



1136

dicht naderen, dat de vier krilisclic Ramuo van de vier atoinoii

geheel of' gedeeltelij Ic gaan samenvallen, zoodat dus de \ Ier aionien

zich in clkaars werkingssfeer Itevinden. Xa dezen tiisselientoestand

treedt dan eene scheiding op van de ,,kriiisclie Raiinie" der water-

vStolalomcn en van de chlooratonion onderling, terwijl de oiiueiijk-

soortige atomen gebonden blijven. l>c energiegrootheid in /' moet

dus de energie zijn, welke iieerscht, wanneer de vier ,, kritische

Rannie" samenvallen, terwijl de entropiewaarde rekening moet houden

met het volume der samenvallende Raume.

Wanneer wij nu bedenken, dat het energieverschil tussehen de

reageerende stoiïen en den tusschentoestand evenmin als elke andere

chemische energieverandering apriorislisch te berekenen is en dat ons

tot nii toe ook geen middel ten dienste staat de voiumina der

kritische Raunie met behulp der eigenschappen der stoffen te \oor-

spellen, dan is het duidelijk, dat wij bovenstaande beschouwingen

inet anders kunnen toetsen dan door na te gaan, of wij plausil)ele

energie- en entropiewaarden aan de tusschentoestanden kunnen toe-

schrijven om met het bekende feitenmateriaal in overeenstemming

te komen. Wel legt het warmtetheorema van Ncrnst, in den viirm

zooals het door Pl.\nck wordt opgevat, de entropiewaarden van

vaste stoffen bij het absolnte nulj)unt vast, zoodat de entropieconstanten

der gassen met de dampdrnkintegratieconstanten in verband worden

gebracht, maar ook al is men \an de juistheid van liet warmte-

theorema overtuigd, levert toch de onvoldoende kennis der soortelijke

warmlen tot nu toe een te groot bezwaar om entropiën a priori te

berekenen. Wat de entropieverschillen met de tusschentoestanden

aangaat, is eene dergelijke berekening a foitiori onmogelijk, daar de

ons bekende feiten er n).i. op wijzen, dat deze tusschentoestanden bij

verschillende reacties sterk varieeren en bijv. door katalvsatoren

stei'k worden beïnvloed.

Wanneer wij nu nagaan, wat liet feitenmateriaal ons betreffende

de tusschentoestanden kan leeren, dan willen wij in de eerste plaats

nagaan of de energie in i\cn tusschentoestand grooler of kleinei' is dan

in begin- of eindtoestand of dat ze nussciiicn tussehen deze beide laatste

waarden iidigt. Om ileze \iaag te beantwoorden. \\\] ik, om ile

beschouwingen zoo eenvoudig mogelijk te houden, eene alloopende

reactie beschouwen in een verdund gasmengsel. In dit geval heeft

de tweede deelsnelheid eene vei'waarloosbaar kleine waarde ten

opzichte \an de eerste. De snelheid van de reactie worih dan derhalve

weergege^'en door

:

fV - F

-^=Ce ^ï'
(2)

"O'-'O^
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\'iillcM wij nu dl' waarde \aii ;// voor het verdiiiKk' gasmengsel,

WL'lkc lilijkoiis OU/A' vorige verliaiidcliiin Uaii worden voorgesteld door

:

/'/ = - '-/f o, - ^'^'V'-o, + ^VfjcdT- T2:r;J-^ <IT +
j

^3^

in vorjiolijUiiig- 2 in, waarliij wij voor /•' sclirijven Bi— Tiji , waarin

fi en ifi (Ie hovengenccnide energie- en cntropiewaardcn der tnssolien-

toeslanden voorstellen en waarbij wij de concentratiet'nncties als

afzonderlijke t'aolor afzonderen, dan krijgen wij :

~'Jt~

= Ce
^^^'

.TCi (4)

Iji deze vergelijking stelt .-tc^ liet gednrig product der concentraties

\an de reageeiende stolfen voor. De factor \an n-r, is de zoogenaamde

snellieidsconstante en wordt gewoonlijk voorgesteld door de lelter /•.

Jlaken wij nu de waarde van Ink op en difterentieeren wij deze

naar 7', dan \ inden wij:

:ï'r,f„ + 2::rf (c-, dT

• dT
~

R'r '^ RT' RTydT dT J ^'''

Hebben nn f, en ij, de beteekenis \an energie en (concentratie\rije)

entroitie \an den tnsschentoestaud, tian is de laatste term van het

tweede liii van vergelijking 5 nid ; dit is duidelijk, wanneer wij

bedenken, dat F= ft — T^t geene vokiraefuncties bevatten kan.

Vergelijking 5 reduceert zich derhalve tot

:

dlnk fi — f^^= -Rr ('^^

waarin f, de energie van het eerste systeem bij de reactietemperat uur

voorstelt.

Keeren wij nu tot de omkeerbare (gas-}reactie terug, dan zullen

voor de beide deelsnelheden derhalve de betrekkingen bestaan

:

o^
dlnk^ ï, — fj dlnk^ Bi — Bjj

1¥~ RT^ ^" lTF~~lïf^ ••••(')

De splitsing van liet energieverschil f^ — f^/ in twee stukken

Bf — f, en f,— Bfi komt hier derhalve duidelijk te voorschijn.

Bedenken wij nu, dat in liet algemeen de snelheid van chemische

reacties met de temiieralunr toeneeuit, dan is het duidelijk, dat



f( grooter dan F/ on f-// zal zijn. De enerf^ie lier liissclientoestanden

is (lerliaU e giuoter dan de enefuiën \an tle s^slenien \nói- en na de

reactie. Dit resnitaal dwingt ons derhalve tut de volgende voorstelling:

Bij liet samenvallen der „kriiiselie Riinme" der reageereiide niole-

enlen heeft energiewinst ])laats. ni. a. w. er wordt arbeid venichl

tegen afstootemU' krachten ; de tiissclicntoestand liczil deriiah e een

nuuiinuin van potent ieele energie.

Bij nadering van nioleonlen tot elkaar treedt, zooals liekeud, aan-

trekking o\^\ dit det'd uiis in (inze vorige veiliandeling vermoeden,

dat de lusschenioestand een niininuile poleiitiecle energie zou bezitten.

Blijkens bovenstaande besciioinving worden de aantrekkende krachten

bij een dnsdanigen afstand, dat de ,,kritisciio Riinme" in elkander

dringen, overlieersclit door ,,afstooteiHl(> krarhlen". liii' zich derhalve

tegen het indringen in de werkingssfeer verzetten.

Ecne dergelijke conclusie betrelfeiule de energie der tusschen-

loestanden komt ook reeds in de eerste verhandelingen van Tk.mtz

voor. Hij stelde zich daarbij voor, dat de tnsschenloesland bestaat

uil vrije atomen. Het is dan duidelijk, dat deze toestand meer energie

bevat dan begin- en eindtoestand, daar immers voor dissociatie in

atomen warmte noodig zal zijn; dat Trautz deze splitsing uitvoert

bij het absolute nnlpuut lirengt liieiliij geen priM"i|)ieele wijziging.

Deze quaestie hangt immers samen met de vraag, of men bij deze

tusschentoestanden \an soditolijke warmten of, wat op hel zelfde

neerkomt, van eene gemiddelde cnergiewaarde bij eej) bepaalde

temperatuur mag spreken. En voor zoover bekend veroorzaakt het

temperatuurverschil tusschen de reactietemperaluur en liet absolute

nulpunt gowooidijk geen ondvcer in hot toeken van cliomische warmte-

etfecten.

2. Alvorens nu op eene nadere discussie der energie- en entropie-

wtuirdcn der tusschentoestanden in te gaan, wil ik hier enkele be-

schouwingen inlasschen over de energie- en entropieverschillen tusschen

de systemen vóór en na de reactie, daai-bij vei wijzende naar eene

vroeger in deze Verslagen verschenen verhandeling ovei- gas-e\en-

wichten'). De algebraïsche som der ontropiën van de lum een gas-

reactie deelnemende stoffen werd in de geciteerde verhandeling

voorgesteld door

:

ï'

:<:nH = ::£uIIt^x-\- ::£n i '^\dT-R:^»inc. ... (8)

1) Deze Verslagen. Dec 1911. p. 7ül.



Indien wij ilo l)ei(lc eerste (ermen van het tweede lid van verg. 8

sanicnvallcn en voorstellen door 2^iiHc=\ (de „concontralicvrijc

OMlro|»ie"j, dan gaat ilezc vergelijking over in:

:^nll = :£nII„=\—R2:nlnc ('.•)

Do c\'c'M\\ iclilscondilic \(ior hel gasmengsel luidt \oigons de ge-

citeerde xerhandelinu'

:

2^iiH = :^nE—T2^iJI 4- 2n^RT = u.

Voeren wij hierin do coneentratievrije entropie in, dan Uan tie/.e

vergelijking als volgt worden geschreven :

:2nE-T2:nII,=
\ + RT^nlnc + 2:nRT = Q.

Indien wij uu ^nlin- door liiK,. aanduiden, waarin derhalve

A', de zoogenaamde eveuwichtsconstanie (in coucentra(ies) vooi'slelt,

dan is

:

RTInK,.= ^ ::£nE ^ T:2:nIh.^\—2:nRT . . . (lU)

Differentieeren wij deze vergelijking na deeling door RT naar 7',

dan vinden wij gemakkelijk de bekende vergelijking van van 't Hoff :

dhiKc SnE
-=z (11)

clT RT' ^ '

Stellen wij ons nu voor, dat ^nE een zeer zwakke temperatuur-

f'unctie is en praclisch over een beperkt temperatuurtraject constant

gesteld mag worden, dan levert verg. 11 bij integratie:

2nE
RT ^ ^ '

Vergelijken wij verg. 12 met 10, dan blijkt, dat onder deze ver-

onderstelling ook de concentratievrije entropie onafhankelijk van de

temperatuur mag worden gesteld. Deze conclusie is trouwens ook

duidelijk, indien wij bedenken, dat zoowel de verandering van

^iiE als die van 2!nHt=\ met de temperatuur uitsluitend door de

waarde van ^iic,. wordt bepaald. Indien dei'halve werkelijk de waarde

van 2://'(. in een bepaald temperatuurtraject verwaarloosbaar klein

is, dan kunnen de waarnemingen in dit traject worden weergegeven

door vergelijking 12, waarin twee constanten optreden: -— , de

do(u- de gasconstante gedeelde energieverandering en C, welke de

entropie\'erandenng en de gasconstante bevat.

En omgekeerd zal men, wanneer het blijkt, dat de evenwichfs-

constante als functie van de temperatuur in eene vergelijking als

12 met twee constanten kan worden weergegeven, in de waarde

dezer constanten een maat vinden voor de energieverandering en

voor de enlropieverauderiug bij tle reactie. Stelt men tlerhahe in
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ééne grapliiselie voorstelling h'/iiK, als ruiiflic van ;, voor en in t'i-n

tweede T/iiKc J^ls' fnnotie van 7' en leveren de waarnemingen in

de eerste graphische voorstelling eene rechte lijn, dan is dit ook

liet geval in de tweede. De helling van de lijn in de eerste voor-

stelling levert de energiewaarde, die in de tweede do waarde van

C in verg. 12, dns de entropiewaarde, indien hierbij altinxns

rekening wordt geliunden niet het feil, dal C volgens vergelijking

10 tevens de gasconstante en .2"» bevat. Stellen wij ons nu

voor, dat de waarnemingen met zeer groote nauwkeurigheid zijn

verricht, dan zal in het algemeen de kromme in de eerste graphi-

sche voorstelling \an eene rechte afwijken. Verbinden wij nu twee

])unten uit deze graidiische voorstelling, dan zal de helling van deze

rechte lijn de energicwaarde aangeven, welke behoort hij eene lem-

|ieratuiir, welke tusschen die der beide verbonden [innten inligt. Het

zal dan duidelijk zijn. indien wij de energiewaarde oj) eene dergelijke

wijze willen bepalen, dat de gevonden waarde des te minder van

die, welke bij de beide waarnemingstemperalnreii behoort, zal ver-

schillen, naarmate —iic,: kleiner is. De energiewaarde zal derhalve

ook met de grootste relatieve nauwkeurigheid worden gevonden naar-

mate de energiewaanle zelf giooter is, d.w.z. de graphisch gevonden

energie zal dan proceniisch slechts weinig verscliiHcn \an de energie-

waarden bij de waarnemingstemperatiiren. \iill men iiii ile graplii.sch

gevonden waarde in \ergelijking 12 in en past men vergelijking 12

toe op de iieitle waarnemingstemperatiiren, dan zal \oor de ééne

temperatnnr een te groote, voor de andere een te kleine waarde

\oor hel cnergieverscliil zijn gekozen. \\)oi' een temperatuur tusschen

beide waarnemingslemperainren in is de energiewaarde dan juist

goed gekozen ; voor deze tempeialuiir wonli derhalve door verg. 12

ook de juiste entropiewaarde geleverd. Hij gebruik van vergelijking

12 zullen derhalve ook de gevonden eutropicwaarden bij de beide

waarnemingstemperaturen eenigszins afwijken van de werkelijke.

Duiden wij de beide waaruemingstemperatui-eu aan door 7', en 'J\

en de temperatuur, waarvoor de graphisch gevonden energiewaarde

geldt, door 7, en denken wij ons de bij 7, gevonden energiewaarde

en de daarbij behoorende entropie in vergelijking 10 gesubstitueerd,

dan kunnen wij ons afvragen, welke afwijking vergelijking 10 ons

levert voor de waarden van A',. bij de lemperaluren 7', en 7'_. De

fout. welke wij in de energie maken, indien wij VLTuclijkinu' ld bij

T,

2\ toepassen, bedraagt I
- dl, die in den entro[)ieterm bedraagt

J '"'



I 141

^i dT
(Cr. Indien wij iin 'ledcnken, dal de enciyic eii de

entropie in hel iweedc lid van \ergelijkiiig 10 niet tegengesteld teeken

voorkomen en dal

dan zien wij, dat deze beide tbnten elkander in liet tweede lid van

vei-,i;elijking K) grootendcels oplieflen en dat deriialve ondanks deze

iienaderingen locli eene vrij nanwkenrige waarde van /C kan worden

gevonden. Dil feil veiklaail waarom, ondanks eene merkbare waarde

der soortelijke warmten, van vele gasevenwichten rekenschap gegeven

kan worden met behulp van twee constanten, niet alleen over een

klein, maar soms zelfs over een zeer groot temperatnm'lraject, indien

althans de waarnemingen niel bijzonder nauwkeurig zijn. Zoo kan

bijvoorbeeld de dissocialieconslantc van het stikstoftetroxyd worden

aangegeven door eene vergelijking van de gedaante J2 (vergelijking-

van ScniiKHKKj en ook voor hel koolzunrdissoeialieëvenwicht kan,

doordat de waarnemingslbnien hier betrekkelijk groot zijn, door de

vergelijking 12 rekenschap worden gegeven over een teraperatuur-

fraject van honderden graden.

Deze beschon wingen leeren ons tlus, dat waarnemingen van even-

wichtsconstanten ons bij betrekkelijk groote energie- en entropie-

waartk'ii in siaal stellen tieze \rij nauwkeurig Ie berekenen, maar

dat o\er den tem[)eratnurin\loed op energie en entropie gewoonlijk

geen conclusie kiMi worden getrokken, daar de waarnemiiigsfonten

daartoe gewoonlijk te groot zijn. Zoo stelt de bovengenoemde formule

van ScHRKiiKi! ons in staat eene gemiddelde waarde te \inden \oor

de dissociatiewarmte van het stikstoftetroxyd en voor den „kritische

Raum" van het NO.,'molecuul '}, maar de invloed van de temperatuur

op beide is uit de evenwichtsmelingen niet af te leiden.

3 Keeren wij nu lol de reactiesnelheden terug, dan kuimeii wij

de in de vorige paragraaf vermelde beschouwingen m.m. ook hier

toe|)asscn. Vergelijking li, welke de afhankelijkheid van de snelheids-

constante met de temperatuur aangeeft, vertoont groote analogie met

de eveuwichlsvergelijking van van "r IIoff (vergelijkiun Hl Is nu

f; — f-( een zeer zwakke leniperaluurfuuclie, dan leverl vei'gelijking

G bij integratie :

') BoLizMANN. Gastheorie II. § 00.
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waarin Ji blijkens vergelijking 4 weder Itelialve liet entro|)ieverseliil

geen andere constanten bevat, welke van den aard der stollen af lian.

gen. In dit geval is dus ook het entropieverschil tnssflien begin- en

tusschentoestanii luaciisch onafhankelijk van de temperatuur. Ook

hier kunnen wij derhalve graphiseh Rink als funktie van — afzetten

en de energieversehillen tnsschen begin- en tusschentoestand bepalen.

Het ligt dns nu voor de hand na te gaan, of hel feitenmateriaal betref-

fende reactiesnelhedeu kau worden weergegeven door vergelijkingen \an

den vorm i;^, waixrin f;—f/ eu Ji als eonstanten worden beschouwd.

In zijne Etudes de dynamique chimi(|ne heeft vax 't Hoff voor

het eerst eene uitdrukking gegeven voor de afhankelijkheid van lie

snelheidsoonslante van de temperatuur. Aan de hand van zijne even-

wichtsbetrekking ivergel. li) sprak hij het vermoeden uir, dat voor

de snelheidsconstante eene vergelijking zou gelden van de gedaante:

dlnk A
lir = r= +

^ <"'

Deze vergelijking is in iateren tijd herhiuildelijk aan toetsing onder-

worpen, gewoonlijk eciiter voor reacties . in verdunde oplossing.

Allereerst doet zich derhalve de vraag voor of de beschouwingen,

welke ons tot vergelijking (ï liebben geleid, ook mogen worden

toegepast op \ erdunde oplossingen. Hoewel de geldigheid \an 6 voor

verdunde oplossingen niet streng te bewijzen is, lijkt mij eene toe-

|)assing ook voor deze reacties niet aan ernstige bezwaren onderhevig.

Onze oorspronkelijke vergelijking 1 hebben wij immers in de geciteerde

verhandeling aan reacties in verdunde oplossingen getoetst; zij bleek

in staat van het reactiebeloop rekenschap .te geven en de redenen,

welke ons lot het aannemen van tusscheiitoestanden voerden, gelden

onveranderd ook voor reacties in oplossing. De gedaante van verg. (5

doel ons dan ook vermoeden, dat deze algemeen /.al duurgaan.

De vergelijking van van 't Hoi i' (verg. 11) geldt bovendien ook

voor evenwichten in verdunde oplossing en het ligt derhalve stellig

voor de hand, dat de splitsing van de energiewaarde voor alle

reacties principieel o|) heizelfde zal neerkomen.

De vergelijking \an van "t Hoif is nu gewoonlijk niet toegepast

in de gedaante zooals ze door 14 wordt gegeven, maar in den vorm,

welke ontstaat door in 14 öf A öf B nul te stellen. De uitdrukking,

welke ontslc\iit door voor II nul in te voeren, is later door Akkheniis

verdedigd eu is gebleken met een groot di'cl van het feitenmateriaal
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verecnigliaar te zijn. Stelt men echter in 14 B gelijk aan nul, dan

krij.ut nii'n werkelijk door intoj>ratio \crgelijking 13 en nllo rcactic-

snolhedon, \\t'lk(> aan de iiildcukkinj;,' van AitiniKNii s voldoen, kunnen

dus Miei lM'linl|) der lieide consiaiiten ?•/ — f, en 1', \an vergelijking

i;>' wdideii weei'gegeven. Omgekeerd levert vergelijking 13 ons dus

ook (Ie mogelijkheid de energieversehillen, indien ze althans niet te

klein zijn, \i-ij nauwkeurig te berekenen ; de alisolnte waarde \an

het c>utro|)icversehil lilijl'l i'chter onhekend, daar H o.a. de ordiekende

constante l)e\al, welke rekening lioudl met de concentratie- en tijds-

eeidieid ; l>o\ ensiuande hescliouwinnen wijzen er echter op, dat II

hehahe het enlro|iie\erschil geen andeie \an den aard der stoUen

afhankelijke constanten /al bevatten. In \olkonien analogie met het

slot van § '1 kuinien wij ook hier weer besluiten, dat metingen van

reactie-snelheden ons geen rekenschap kunnen geven, indien ze

althans niet zeer nauwkeurig zijn uitgevoeid, of het energieverschil

en liet entropieverschil van de temperatuur afhankelijk is.

In de volgende verhandeling wil ik bovenstaande beschouwingen

toe[)assen op eene reeks van experimenteele gegevens uit de organische

chemie.

Scheikunde. — De Heer Hoi,i,eman biedt eene mededeeling aan

van den Heer F. E. C. Schei'fek.- „Ooev da snelheUl van .sub-

stitutie)) in dl' t)i'nzolkern."

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

1. In de vorige verhandeling werd de afhankelijkheid van de snel-

heidsconstante van de temperatuur voorgesteld door de vergelijkingen :

dlnk f (
— f

"dT
'~

lïf^~

en

(l)

luk = B • (2)

en werd aangetoond, dat een groot deel van de experimenteele

gegevens toelaat voor f — f, een constant getal te substitueeren.

Dit getal levert dan volgens tie beschouwingen van de vorige ver-

handeling eene \rij nauwkeurige maat voor het energieverschil tusschen

de reageerende stolfen en den tusschentoestand bij de reactie, indien

de snelheden althans met voldoende nauwkeurigheid zijn gemeten

en de waai'de van het energieverschil niet te klein is.

Om de bruikbaarheid van de genoemde beschouwingen en de
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daaruit afgeleide vergciijkingeii 1 en 2 na te gaan lieb ik getiaclit

deze laatste toe te passen op de experimenteeli' gegevens. Ik lieb

daixrtoe gezocht naar die voorbeelden, waar wij het meet-t eenvoudige

gedrag kunnen verwachten en deze liggen ni. i. in liet gebied der

organische chemie.

Denkon wij ons eene reactie, welke wordt aangegeven door de

reactievergelijking .1 -|- i)' := , . . en be|)alen wij de reaciiesnellieden

bij verschillende temperaturen, dan is de bovenbedoelde energiewaarde

te berekenen; vervangen wij daarna het molecuul A door een ander

A', dan kunnen wij eveneen.s voor de reactie van dit molectiul .1'

met B de benoodigde energiehoeveelheid vinden en daarmede een

inzicht \erkrijgen, welke invloed eene vervanging van A door A'

op de energieverschillen met den tusschentoestand uitoefent.

Stel bijvoorbeeld, dat het molecuul benzol wordt genitreerd, dan

zouden wij uit metingen van de nitratiesnelheid bij verschillende

temperaturen kunnen berekenen, welke energiehoeveelheid noodig is

om het salpeterzuurmolecuui te dringen in de werkingssfeer van een

der waterstofatotnen in de iienzolkern. Vervangen wij daarna hef

molecuul benzol bijvoorbeeld door chloorbenzol, dan kunnen wij

eveneens door meting van de nifratiesnellieid de voor deze reactie

benoodigde energiehoeveelheid berekenen en op deze wijze een inzicht

verkrijgen, welken invloed het chloorafoom in het benzol heeft op de

benoodigde energiehoeveelheid \oor de substitutie. Op deze wijze kan

men dan een (|uanlilalief uitdrukbare waarde vin<len voor datgene,

wat gewoonlijk door hol min ot' meer losgebonden zijn der voor

substitutie vatbare atomen wordt uitgedrukt (vastheid der binding).

Dergelijke borokeningeu zijn echlei' door gebrek aan het daartoe

benoodigde feitenmateriaal nog niet uit te voeren. >Suelheidsbepalingen

van substituties als boven bedoeld zijn zoo goed als Jiog niet uitge-

voerd ; wol is door 1'rof. Hoi.i.km \N eu zijne leerlingen een uitgebreid

aantal gegevens vorzaniold over de relatieve snelheid der substitutie

der verschillende watcrsiofatomen in hetzelfde aromatische molecuul.

AI deze metingen hebben betrekking op neven reacties; en juist voor

deze soort van reacties wordt de toepassing van de bovengenoemde

vergelijkingen zeer eenvoudig.

Indien wij het molecuul toluol aan do iuworking van salpoler/.uur

blootstellen, dan treden drie substituties gelijktijdig op. In het toludl

komen diio versohillende sooiion van substitueerbare wa'erstofatomen

voor, twee op de ortlio-, twee op de meta- en één 0|» de paraplaats

t. o. V. hot chlooratoom. Wij hebben hier dus drie gelijktijdig ver-

loopende reacties, elk met een bepaalde snelheidsconstante. Indien wij

nu bovenstaande vergelijkingen willen toepassen, moeten w ij allereerst
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lieiloiikcii, iliit lic siiclhcidscdiislaiid' l)p|i;ial(l wnidl donr In-I xoorde

substitutie luMioddi^dr energie- on enlrti|)ievei'scliil en <l;il deriiaUe,

indien de/e iioexceliieden xoor de orilio-, niela- en |iarasMiistitntic

gelijk waren, toeli dulihej y.ooveel ortlio- en nietadisnbstitntieprodiieton

zonden ontstaan als \aii de iiaraprodnoteii, daar er in ecnc hepaalde

hoeveelheid loliuil Iwee ni:ial zoo\'cel oi'tlio- vu niela-waterstotalunieii

\(i()i- substitutie gesehiUt zijn, dan para-vvaterstofatomen. Duidt men
derliahe do suellieidseonstanteii xoor ortlio-, niota- on parasulistiinlie

aan door /„ , /„, en /:^, , dan worden de siibstilutiesnelliedeii i\, v,,,

en i'i, weergegON'Oii door (\v \ei'gelijkiu,ueii

:

'"o
^= -^^"o ''r„ii.,ci ^'jixoj

'

^^")

''»'= ^^'"'^"qh-ci '^'11x03 (2'')

en

'V = ^y' "('„HjCl "hNO, (-")

IV verhouding \an di' hoeveellieden ortho-, nieta- en para-pro-

dueleii, welke in de tijdseeniieid gevormd worden, bedraagt dei-Jiaive

'lk\ : 2/„, : Z-^, en is derhalve van den tijd onafhankelijk. Laat men

derhalve de reactie alloopen of zet men de reactie op een ^villekenrig

moment stop, daii is de verhouding der verkregen substitutieproducten

tevens de genoemde \erhouding der snelheidsconstanten ').

Uit de metingen, welke dooi' 1'rof. Holleman zijn verzameld, zijn

derliahe niet de snelheidsconstauten zelf, maar wel haar onderlinge

\orliouding af te leiden.

Indien wij nu de vergelijkingen 1 en 2 op deze voorbeelden willen

toepassen, dan i)lijkt, dat juist hierbij de toepassing zoo eenvoudig

wordt, doordat de energie e van de reageeiende stoffen voor alle

drie gelijktijdig \erloopende reacties dezelfde is en dat dns het ver-

schil in substitntiesnelheid, o]) een ortho- en metaplaats bijv., alleen

iiierdoor verschillend is, dat de hoeveelheid enei'gie (en entropie) om
do crthowaterstof te \ervangon \erschilt \au de energie, welke

noodig is om de substitutie op de paraphiats te veroorzaken.

Tegen het toepassen van {\v lieide vergelijkingen kan hiei- niet

liet bezwaar worden gemaakt, dat deze reacties niet in verdunde

oplossing verloopen, want bij deze substituties wordt gewoonlijk

gewerkt met groote overmaat (moleculair) van de substitueerende stof.

Bij nitraties bijv. drn|)pelt de te nitreeren stof in een groote hoeveel-

heid salpeterznur en is de nitratie meestal reeds pvactisch afgeloopeu

\('i('ir de volgentle druppel wordt toegevoegd.

1) Holleman, Die direkle Einführung von Substitucnleii in den Beuzolkern, bl. 72.

Ook voor de in deze verliandeling voorkomende experimenteele gegevens wordt

naar dit werk verwezen.
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Uovenilieii liel» ik er lot-tls iii de vorige verliaiideliiig op gewezen,

dat het bezwaar van hoogere concentraties niet ernstig zou zijn diuxv

het immers voor de iiand ligt, dat de sphtsing der energiewaarden

steeds 0|> |)rincipieel de/.elt'do wijze moei worden uitgevoerd. Tevens

is bij deze snbstitnlies li('ilia;ildelijk gelilekcn, dal verschillende ver-

iionding der reageerende stollen geen merkbaren invloed iieeft op de

onderlinge verhouding der reacticproducicn.

Stellen wij nu de energie der tusschentoeslanden bij de diie sub-

stituties voor door f , f, en f, , dan levert verg. 1 :

to in fi
^

dln — , ,
1 f, — f.

:= . . ..... (6a)

^':=-^ >-
(3è)

dT WP ^ '

-J^^^^ t (3c)
dT RT' ^ '

De derde vergelijking is liierhij natuurlijk afhankelijk van de beide

andere.

Deze vergelijkingen stellen ons in slaat uit suelheidsmetingen,

voor zoover ze althans bij verschillende temperaturen zijn uitgevoerd,

de velschillen der benoodigde subslitulie-energiën te berekenen.

Passen wij nu ook \erg. 2 toe, dan krijgen wij:

ln^^'^'^^B„^-B^, (4«)
Km tl 1

i-
f' f'

1,,"^^ " + B.,—B^ (U)
/-,, RT ' '

ki, KI

Wat nu de constanten />' uit de \erg. 4 l)etretl, weten wij, dat

elk daarvan bestaat uit het benoodigde entropieverschil en uit con-

stanten, welke niet \an (\(^\\ aard der reageerende stollen afhangen.

Deze laatste vallen derlialve in de \erg. 4, waar telkens verschillen

tnsschen twee /i-waarden dpircdcn, weg, zoodat ile waarde />'„,— />,,

van verg. 4r/ kan worden \ er\ aiigen door >(,
—

^u en evenzoo \oor

de andere vergelijkingen.

Wij zien hier derhalve, dal voor deze reacties uit de experimen-

teele bepalingen direct het verschil der substitutie- energiën en entropiëu
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Ir licicki'iini is. De iian \vUeiiiij;lioi(l, waarmede deze beivkeningeii

i<iiiiiKMi worden uitgevoerd, wordt iiatiiiii-lijk heftaald door de grootte

der waan lei 11 iiifi'.s fouten.

Toen ik nu de vergelijkingen 4 oj) de gegevens ging toepassen,

l)leek al gauw, dal do waarden voor i,, —r, en?., in liet aijfemeeii" 'm 'o "

kleine bedr'agen lie/.illen en soms zeer weinig van nul ver.scliilden.

Ik liel) daarom nagegaan, nt' lift niogelijk is \aii de waarnemingen

rekciischap Ie i!,e\ en ul/nii door een eiiergieversciiil, ilaarbij derhalve

verondersleileade, dat he/ vefsrIiU iii substitatic-inürnpie raor df rm'-

sclülh'inle mnter.stofatoinen nul :<ni z/jti. Formeel komt dit derhalve

liieroj) neer, dat elke subsütutie zon kunnen worden weergegeven

met behulp van ri'ii eoiistante, welke dan de beteekenis zou hebben

van het verschil in substitutie-energie. Onder deze hypothese trans-

formeeren zieh derhah'C de vergelijkingen 4 in :

, "o 711 o
In — = ;-;— (oa)

A-,„ RT

in — = tob)
/!•„ RT ^ '

I. et —8i
In'^^^Ji •"-

(.-„•)

/> RT ^ '

Oiii nu aan te tooneii, dat het feitenmateriaal werkelijk eene

dergelijke hypothese toelaat, laat ik hieronder de waarden volgen,

welke aan de energieverschilleu \aii de ver^. 5 moeten worden toe-

gekend, uitgedrukt in ealorieën.

Nitratie van chloorbenzol. Nitratie van broombensol.
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Bromeering van toluol.
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iKJicii wij lii'l onilciv.dck Icvc'iis uitsirckkcii lol lu'l invoeren van

1 (leiden

vrijden wij

een (leiden siihsiitnenl in het tweemaal gesubstitueerde beiizol

Nitratie van m-chloorbensoëzuur. ')

r. — £ = 1290
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Nitratie van o-dichloorbensol.

'h - =^, = 1400
a
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vervangen. Waarscliijnlijk blijft ook liier de afwijking binnen de

waainoniiiigsfoiitoii. Dit veriiioedcii lijkt niet te gewaagd, wanneer

men lic ifsnllalcn l>eseliouwt. welke bij de niii'atie \an den nietli\l-

estei- \:iii lii'ii7.(U'/,uuf werden \eikregen, waar hoogslwaarscliijnlijk

bij de nitratie bij 0° een font voorkomt, welke grooter is dan de

bovengenoemde afwijkingen. Prof. Hoi.i.em.vn deelde mij mede, dat

ook z.i. ile overeenstemming in de labellen bevi'eiiigemi is.

Bovenstaande toetsing leidt derhalve werkelijk tot de conclusie,

dal van de siibstiinties in de IwMizolkerii tot nu l( ie voldoende reken-

scha|) kan worden gegeven door één enkele constante, het energie-

verschil voor substitutie op de verschillende plaatsen in de kern.

Indien er slechts één enkel voorbeeld l)ekend was, waar de fouten

van de waarneming stellig kleinei' was dan de afwijking \an de

theoretisch berekende waarde, zou de oorspronkelijk o[)gestelde hy-

potl'ese onbruikbaar zijn; uit het voortgezet onderzoek zal dus moeten

blijken, of werkelijk alle voorbeelden zich aan den tot nu toe zonder

uitzondering doorgaanden regel aanpassen.

De vergelijkingen H en 5 geven derhalve rekenschap \an de tot

nu toe bekende feiten. Indien wij nu beide vergelijkingen met elkander

vergelijken, komen we tot de \olgende conclusie: De tweede leden

van beide vergelijkingen hebben steeds tegengesteld teeken ; is der-

halve in verg. 5rt k„ <] k,,,, d.w.z. ontstaat bij eene substitutie méér

meta- dan orthoderivaat, dan is et„^ — fi„ negatief.

K
d in—

Uit vergelijking 3'^ volgt dan, dat de waarde \an ;— positief
dT

is. Wij kunnen dit algemeen aldus uitdrukken

:

Df' hoeveelheid ran het product, dat in de minderheid ontstaat,

neemt relatief bij temperntuursverhooging toe.

Wij dienen hierbij te bedenken, dat het noodzakelijk is, om te

besluiten of een product in de minderheid ontstaat, de gevormde

hoeveelheden steeils te deelen door het getal, dat het aantal gelijk-

waa,rdige plaatsen in de kern aangeeft. Zoo levert schijnbaar de

nitratie van toluol eene uitzondering, daar hierbij schijnbaar ile hoe-

veelheid ortho meer bedraagt daii de hoeveelheid para-nitrotoluol.

Bedenkt men echter, dat er bij deze substitutie twee orthoplaatsen

tegen één paraplaats beschikl)aar zijn en dat derhalve para en niet

ortho het zich in meerderheid vormende product is, dan blijkt ook

hier de genoemde regel geldig te ziju.

Ook op dezen regel bestaan, voor zoover mij bekend, geene uit-

zonderingen. Alleen de nitratie van joodbenzol is er niet mee in

overeenstemming, daar hier de hoeveelheid orthoverbinding, bij tem-

75*
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peratiimsverliougiiiü;, niet toe- mm\r alneeml : deze nitieering wordt

in liet laboratorium van 1'rot'. Mui.i.kman lierliaald, daar misschien

door de ai\n\veziglieid \an dinitroverhindingen de anahses betrek-

kelijk groote lonten kunnen vertoonen. Bij een enkel ander voor-

beeld, dal met den regel strijdt, de hoeveelheid paraiModuet bij de

uitratie van benzoëznur en zijn methvlester, zijn de veranderingen bij

varieerende temperatuur zoo gering, dat de waarnemingsfonten zelfs

het qualitatieve gedrag kunnen veranderd hebben.

Tevens komt uit bovenstaande beschouwing de reeds bekende

praktische regel te vooi'schijn, dat het in het algemeen voor het be-

reiden van zuivere substitulie|)roducten wenschelijk is bij lage tem-

peratuur te werken; hoogere temperatuur wmkt immers volgens den

genoemden regel steeds gunstig op het ontstaan van bijproducten.

Indien wij nu nagaan, welken invloed bovenstaand resultaat op

onze theoretische beschouwingen uitoefent, blijkt het volgende:

Wanneer een waterstofatoom in de benzolkern door een ander

atoom of atoomgroep wordt vervangen, dan treedt een tusschen-

toesland op, welke voor de substituties op alle beschikbare plaatsen

van de benzolkern dooi' ])recies dezelfde atomen wordt \erüorzaakt.

Hebben wij bijvoorbeeld eene nitratie, dan wordt de tusschentoestand

veroorzaakt, doordat ili- ki-ilische R;iume \au lie( koolstofatooui van

de kern, waaraan de substitutie plaats grij|)i, van het waterstofatoom

en van de (Ml en XO^ groep van het salpelerzuurmoiecuul samen-

vallen, wanneer we althans op analoge wijze, ais Bot.tzmaxx aan

het NO, molecuul een kritische Raum toeschrijft, dit ook voor de

genoenule groepen doen. Dan zou dus bovenstaande conclusie mee-

brengen, dat de volundna van de elkaar bedekkende Kiiume %oor

de sul>stituties op de verschillende plaatsen niet of zeer weinig

verschillen, uuiar dat de verschillende substitutiesnelheid wordt ver-

oorzaakt, doordat de verder afgelegen atomen de voor het tot dekking

komen benoodigde energie voor de verschillende plaatsen verschillend

beïnvloeden.

2. Een geheel andere vraag, welke met het bovenstaande evenwel

in verband kan worden gebracht, is de volgende: Is het mogelijk,

de hoeveeliieid der producten kennende, welke zich bij het invoeren

van een tweede substiluont vormen, die der stollen te berekenen,

welke zich vormen, wanneer een derde sulistituent wordt ingevoerd?

iM.a.w. is hel mogelijk uit de energiën, welke noodig zijn voor het

invoeren van een tweede substituent, een conclusie te trekken over

de benoodigde energie voor Int iiivooien van een derde? Stellen wij

bijvoorbeeld, dat toluol eenerzijds, ehloorbenzol anderzijds wordt ge-
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nitivcnl, dun kcniini wij de relatieve hoeveel lieifi der fjevormdc

nilr(i|n'(Mliii'l('n ; nilicci'cii \\ ij iiii cldodrloliuil, d.iii is de \raag, of

de lioeveellieid der iii dii laatste geval gevoi-mde iiitroprodiicleii te

herekeiioii is uit de eerste, lii de eerste plaats dienen wij hierbij

Ie i)edeMUeii, dat de enerfiie der iiitgangsstofiVn iiier versehilleiid is

eii ini is Ihm wel waar, dat deze energie bij het bepalen der relatieve

lioeveelheden wegvalt, maar toeh zal de energie der tusselienloestanden

van deze energie kunnen afhangen. Wij zouden derhalve voor het

verkrijgen van een antwoord op de genoemde vragen eene hvpothese

moeten invoeren betrefl'ende de energiehoeveelheden.

Deze liv|)otlieseii kunnen niet anders dan zeer willekeurig zijn,

daar hierbij analogiën me' andere verschijnselen nog niet bekend

zijn. Een der het meest voor de hand liggende hypothesen zou m.i.

dan de volgende kunnen zijn.

Stellen wij de energie, welke benoodigd is om de waterstofatonien

in het benzolmoleeuul te vervangen door de NOj-groep voor door

a,, dan kan de energie voor substitutie van de waterstot'atomen in

toluol en chloorbenzol resp. worden voorgesteld door fj -|- ?«,,

fi + f»,, fi + f/', i'esp- f, + '=«,.
'-i + ^n,, en f, + 8^,,.

I)eid<en wij ons nu eene substitutie uitgevoerd in het moleeuul

oriho-ehloortoluol, dan zou men kunnen aannemen, dat de benoodigde

energiën voor elke substitueerbare plaats zich addeeren.

d^ y[

b

Voor sul)slitutie op de plaats n, welke in ortho-stelling t. o. v.

chloor en in metastelling t. o. \'. CH, staat, zou dan benoodigd zi,jn

eene energie hoeveelheid F; -j- f,,,, -f- f,,.. . < *p analoge wijze rede-

neerende zou voor de plaats b noodig zijn fi + fy, + E«.j-

Passen wij uu verg. 5 toe, dan zou derhalve:

h _ f-a- fh _ (f, + e„,, + f.-J—(g, -I- f;,, + g.H,) _
"'la~ RT ~~ RT

~

(^'«1 ^/'i) (fi/is ^Oa)~
RT

liedenkt men nu, dat de invoering \an den tweeden substituent

eischt

:

In^ = — eu lil -
—

«„Ij ril k,„^ KI
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clan viiidi men gemak kei ijk door combinatie der drie vergelijkingen :

' r ^^
t— t~

of

Dit is derhalve de zoogenaamde „prodiictenreger', welke Prof.

HoLLKMAN reeds vroeger voor dergelijke berekeningen heeft trachten

toe te passen. Peze regel bleek voor de nitratie van de ortlio-chloor

en ortlio-broom benzoëznren vrijwel met de waarnemingen in over-

eenstemming te zijn ; in andere gevallen echter treden groote afwij-

kingen met de berekeningen op.

Later is door Hiisinga een „somregel" voorgesteld, maar ook deze

levert sleciits in enkele gevallen voldoende overeenstemming. Indien

men nu nagaat, welke betrekking er tussdien de voor substitutie

benoodigde energielioeveelheden zou moeten bestaan om tot een

,,somregel" te geraken, dan blijkt, dat deze betrekking zoo'n inge-

wikkelde gedaante aanneemt, dat van theoretisch standpunt bekeken,

daarvoor ni. i. geen motiveering te vinden is. Een ah/emeene regel

voor het berekenen van siil\stitutie-energiën bij invoeren van een derde

substituent uit de energiewaarden, welke noodig zijn voor het invoeren

van een tweede, lijkt mij niet te vinden. Misschien is het echter

wel mogelijk een verband te vinden tusschen analoge substituties

en dit verband zou misschien met behul|) der boven berekende

energiewaarden kunnen worden ontdekt. Ik heb er echter nog van

afgezien een poging daaitoe te wagen, daar de energie-waarden,

welke aan bovenstaande tabellen ten grondslag liggen, stellig nog in

de eenheden en soms zelfs in de tientallen gewijzigd kunnen worden
;

de grootte dezer wijzigingen hangt immers ten nauwste samen

met de waarnemingsfouten, welke in de bepalingen kunnen worden

toegelaten

.

Bovendien wil ik er ten slotte nog den nadruk o[) leggen, dat ik

in het bovenstaande alleen heb willen aantoonen, dat het feiten-

materiaal de aanname toelaat, dat de substitutie-entropiën voor de

verschillende plaatsen in de kern identiek zijn. Dat dit werkelijk

volkomen juist is, is natuurlijk door de toetsing niet bewezen ; stellig

kunnen wij van de gegevens ook rekenschap geven met vergelijkingen

met twee constanten (verg. 4), waarbij de tweede constante dan in

het algemeen een kleine waarde bezit. In elk geval blijkt, dat in

het algemeen de gang van dit t\ pe van reacties in lioofdzaak door

liet energieverschil wordt bepaald en het entropieverschil daarbij een
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ondei'fi;cscliikt(' rol s|ic(>ll ; oir/.o Iheoretisclie beschouwingen over liet

meclianisnie der clieniische reacties kunnen, zooals ik aan het slot

van § 1 lieb laten zien, mot deze conchisies in overeenstemming

worden gebracht.

Ten slotte betuig ik hier gaarne mijn liartelijken dank aan Prof.

HoiJ.KMAN voor het versti'ekken der iidichtingen, welke ik bij het

bovenstaande noodig had en voor zijne belangstelling in dit werk.

Scheikunde. — De Heer v.\n Romburgh biedt eene mededeeling

aan van Dr. H. R. Kri'YT over : „De dynamische Allotropie

der Zivavel." (Vijfde mededeeling').

(Mede aangeboden door den Heer Schreikemakers).

Als punt 5 van het resumé mijner derde verhandeling over boven-

genoemd onderwerp schreef ik in J909:

„Es warden neue Untersuchungen über den Eiidluss des S,., auf

den ümwandlungspunt S,.], ^ Smon in Aussicht gestellt".

In aansluiting daaraan schreef ik') in Juli 1911:

„Dr. VAN Klooster te Groningen heeft dit voorjaar een aanvang

met dat onderzoek gemaakt en hoewel het voorloopig resultaat nog

slechts van kwalitatieven aard is, laat zich vaststellen . . . .

"

Niettemin publiceerden de Heeren Smits en dk Leeuw in deze

Verslagen van September 1911 een onderzoek over deze kwestie.

In het Zeitschr. f. Electrochemie van het vorige jaar") deelde ik,

in aansluiting aan eenige andere kwesties, de zwavel betreffende,

mede, dat het bovenbedoelde onderzoek voortgezet en afgesloten

was, tot welke conclusies het geleid had en dat een uitvoerige mede-

deeling weldra verschijnen zou ; onlangs is ze verschenen als vierde

mededeeling in deze reeks.

Intusschen heeft de Heer de Leeuw in deze Verslagen van Sep-

tember II. de zooeven genoemde conclusies tegengesproken en de nog

ongepubliceerde onderzoekingen bij voorbaat veroordeeld.

Ofschoon ik alle aanleiding zou hebben van die verhandeling

geenerlei notitie te nemen, hebben voornamelijk twee redenen mij

ertoe gebracht de onderzoekingen van den Heer de T^eeuw te herlialen

') Voor de vorige verhandelingen zie men Zeitschr. I'. pliysik. (Jliem. en wel

voor I: 64, 513 (1908); 11: 65, 4S6 (1909); lil: 67, 3-21 (1909) en IV; 81,

726 (1913).

-) Cheni. Weekbl. 8, 643 (1911).

') Z. f. Elektiochemie 18, 581 (1912).
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en uit te breiden en daarvan liiiT inededeeling te doen. Ten eerste

betrof do kritiek niet werk \an inij alleen, maar mede dat van de

Meeren van Kr.oosTKK en Smit, die /niks op mijn insti<rnatie ver-

richtten en wier werk ik wcnscli te verdedigen; en ten tweede is

door een verhandeling der Heeren Kohnstamm en ()rnstein ') de

kwestie van de verandering van het overgangspnnt der zwavel

ingevoerd in de (.liseussie over het warmlelheorema van Nkrnst.

Gezien de eminente belangrijkheid van het vraagstnk of de feiten

de conclusies uit het warmtetheorema al of niet bevestigen, moet

op elk experimenteel feit, dat in het bewijsmateriaal van liet tliecirema

betrokken is, zoo veel mogelijk licht worden gewor()en.

Ik zal dus de genoemde verhaiuleling van ük Lkk.iw liespreken,

doch slechts in zooverre de genoemde overwegingen daartoe leiden.

Ik heb allereerst geverifieerd of juist is het resultaat van oe T>kk,i\v's

|)roef, dat een dilatometer, die ee.n Sv rijk zwavelmengsel bevat,

eenige uren, nadat ze in een thermostaat van 70° a 80° gebracht

is, een stijging der vloeistof in de capillair vertoont, die door een

daling gevolgd wordt. Inderdaad bleek zulks het geval te zijn. Deze

veriticatie scheen mij noodig, omdat de opgaven in dk Lekiw's tabel

slechts waarnemingen van veranderingen bevatten, die soms slechts

^ mm. en zelden meer dan 2 mm. bedragen. Voor ietler, die ervariiig

met den dilatometer heeft, zijn zulke waarnemingen van geenerlei

definitieve waarde. En al bleek dan ook het eerst onderzochte feit

juist, de door de Leeiw gestelde conclusies kunnen den toets van

een scherper onderzoek nie'. doorstajin.

De waargenomen stijging wordt nl. in de geciteerde verhandelingen

toegeschreven aan de volume verandering bij de omzetting Si-ii—^Smun,

omdat de omzettingen S.no,, —> S,ii , S,^ —* S,.|, en S<, -^ Smuu onder

voliimecontractie verloopen. Door de inmiddels verloopende reactie

S,;,—*^S, wordt intusschen de S„. concentratie bereikt, waarbij de om-

zetting S,i,—^S,i,„„ bij de proeftem|)erafnur ophoudt: daarom houdt

de stijging in de capillair ook op en vertoont zich daar een daling

als gevolg der steeds voortgaande reactie S„ —^ S,. Hij verhooging

der temporatuur zou men uu telkens het verschijnsel /.icli moeten

zien herhalen. Akius de liescliouwiugeu des Ileereu uk Lkiuw. In

(ig. 1 geeft de dun gi'trokken lijn de loestaudsvéranderiiigen aan, die

de zwavel in den dilatometer doorloopen zon.

liij mijn proeven bleek mij nu, dat het gedrag van den dilatometer

zich absoluut niet aansluit bij de verwachtingen, die dit diagram

opwekt.

') Deze Verslagen 20, 82:2 (1912).



115'

A
V



i 1 58



700

600

500

450..

500 .

llTiU

A.. 76°.2

K. 07°.8

im iL.

10

B. 83.°0

.5- -g // ^ B n

C. 86°.7

m .r M .7 ./Q / .^ .V ^^

r>. 91°.

9

^^^ jo J d ^ .fo

V\u 2.

1(1(«

0(W

800 .

7CX)

6(K1

500

t

4m lio ii iV

naar de hoogere temperatuur over. Als resultaat geef ik een .serie,

die tevens nog andere dingen leert. (Zie Tabel II).

Deze Tal)el levert ons twee kleinere resnltaten en twee hoogst

gewichtige.

Het eerste is, dat in Talicl 11 A een voorafgaande daling optreedt.

Het totale gedrag bij inbrengen is dns: stijgen-dalenstijgen-dalen.
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TABEL II.

A.



l)eze eei'slo stijniiiL; cii daliiii;' \ iiidl hiuir \('iUl;uiiii: iii lid ÜKdNAri.T-

eflw'l en xiiidl men xooisin-lii en hedisciissieerd in iiiijii vierde ver-

luLiidcliii^ pau,-. 'ï'Mi. l)c iiega(ie\c katalyse van lu'l u/.ijn/.iiiir bewerkt,

dat de stijj^ende lak liier zooveel langer zicli liandluuift, als in de

vroeger besclirev i-n proef. Wij mogen intnssclien conelndeeren, dat

niettegenstaande hel aanwezige azijnzuur .S,, in ^^roote eoncentratie

aanwezig, vrij snel terugloopt lot S;, een eonelnsie, die ook reeds in

mijn vierde mededeeling was getrokken ; zij is voor de verklaring

der proeven niet te verwaarloozen, daar dus blijkt, dat de S,,. con-

centratie reeds belangrijk teruggeloopen is op het moment, dat de

door DE Leki'w geconstateerde stijging begint.

Ten tweede bleek bij deze proef de stijging sleclits eens op te

treden en zich reeds niet bij 84°.8 noch bij 93°.() te herhalen.

Veel belangrijker zijn inlussehen de volgende conclusies : De stijging

heeft niets met de omzetting Si.j, ^S,„on te maken. Ware er toch

monokline zwavel bij de lagere temperaturen ontstaan, het zou

onmogelijk geweest zijn een vertraging der genoemde omzetting

boven de hoogste overgangstemperatuur te realiseeren. De tabellen II

G en H bewijzen de mogelijkheid daarvan nochtans ondubbelzinnig.

Zelfs bij 98°. 6, 40 min. nadat deze temperatuur bereikt was, moest

de omzeiling nog beginnen ; eenmaal begonnen was zij natuurlijk

zeer evident, ook nog bij een temperatuur van 96°.4 (Tabel II J),

terwijl ze, onincjdeid, bij 97°. 2 Tabel II G) uitgebleven was.

De vierde conclusie levert ons Tabel II K nl. dat bij 95°.8 de

reactie Si-iif^S,,,,.», bij aanwezigheid van eenige procenten S^, stil-

staat, juist zooals (Ie onderzoekijigen in mijn vierde verhandeling

medegedeeld, geleenl hadden, in strijd alweer met de hier geei'iti-

.seerde mededeelingcn.

Moeht men meenen, dal de \'ersehijnsels principieel anders zijn

door het gebriuk \au azijnzuur als dilalometervloeistof, dan zij hier

medegedeeld, dat ik de proeven ook gedaan heb met terpentijn-

zwavel-koolstof. Daaibij bleek, dat, zooals te verwachten was, het

eerste maximum minder uitgesproken voor den dag komt en dat

ook bij gebruik van die vloeistof volgende stijgingen bij hoogere tem-

peraturen uiiblijven; korliun, dal geen principieel verschil optreedt.

Bovenstaande onderzoekingen hadden dus geleerd, ilat de verkla-

ring van het dilatometergedrag bij temperaturen van 70 a 80° door

de omzetting S.ii^Smon geheel faalde. Ook tegen het tweede ver-

klaringselement in tic hier gekritiseerde mededeelingen, de omzetting

'6,j -^ S,, rezen bij mij bedenkingen als afdoendeverklaring der daling,

die op iiel nuuximum volgt. Zulks werd versterkt door de volgende
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proef. Zwavel werd in een dilatumetervnt tot koken gebracht, gedu-

rende eenige minuten werd NH, gas ingeleid, vervolgens werd

„abgeschreckt" en eerst drie dagen later azijnzuur ingcbraelit.

Tabel III geeft liet verloop bij dezen dilatoniefer weer.

TABEL III.

Dag

18 Nov.

19 Nov.

20 Nov.

21 Nov.

Uur 'Temp. Dilatometer

16 Nov. 11.30 v.m. 86.6

11.51



het (emperatniirtrajec't van 70°—95" anders is, dan do Hoer dk f.kkiw

meende geconstateerd te liebben ;

h. (lat de optredende \orscliijnsels niets mot do nnizolfinf; S,.i, ^.S,„„„

te maken liebben
;

f. dat onaangetast blijven (bevestigd worden) i.W' conclusies uit

mijn vorige veriiandelingen, o. a. dat liet overgangspunt door toege-

voegde S„ verhoogd wordt.

Utrecht, .lanuari 1913, van "t Wovv-ldhoratoriiiui.

Natuurkunde. — De Heer Zkkm.vn biedt eene mededeeling aan

:

R. W. Woo» en P. Zeeman. Eene methode voor hetverkrijijen

van ^fijne ahsorptielijnen voor onderzoekingen in sterke mngne-

tische velden.

In den zomer van 191 1 hadden wij hot plan opgevat te zamen

eenige waarnemingen te verrichten over de magnetische dubbele

breking van metaaldampen.

Deze dubbele breking werd het eerst ontdekt len uit de theorie

voorspeld) door Voigt, en nader onderzocht door Zekman en Gerst.

In de verhandeling van de laatstgenoemde onderzoekers werd het

interessante gebied tusschen de componenten der magnetisch ge-

splitste natriumlijnen onderzocht en werden de resultaten door tee-

keningen voorgesteld. Het scheen wenschelijk om dit onderzoek uit

te breiden door gebruik te maken van zeer fijne lijnen, die gedurende

een langen tijd constant kunnen worden gehouden en om de resul-

taten door photogrammen vast te leggen.

Ons onderzoek kwam niet verder dan het voorloopig stadium en

is nu overbodig gewoi'deii door de mededeeling ^an Yoigt en Hansen,

die sedert is verschenen.

(iedurende onze voorloopige waarnemingen stelden wij een groot

aantal methoden op de proef om lijne on constante absorptielijnen

te malcen. Hel schijnt \an oenig belang om een onzer uitkomsten

mede te deelen.

De absorptielijnen van natrium werden prachtig lijn verkregen door

gebruik te maken van glazen buisjes met eeuig metalliek natrium;

de buisjes werden aan de luchtpomp geblazen en dan leeggepompt.

Een buisje \an enkele centimeters lengte werd verticaal tusschen

de magnelischo polen van het horizontale veld gebracht. Het is

zeer goed mogelijk om buisjes \aii een uitirenili</en diameter van

enkele ntillimeters te bezigen. Natuurlijk wordt \eel \an het licht
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Van oen liooglain|) door de Imis ttMiiggekaa(st en verspreidt, maar
('/ lilijft <J>'in>e(i orcr out het inver.--)' mnijmthch efiect met cc?/ ijroot

tralie van Rowi.anü ivaar te nemen.

De magnetisi'lie splitsinj»' van de fijne absorptielijneii l<an ]M-aclilig

worden gezien en in een redelijken tijd worden geplioiografeprd.

De verhitting van de bnis kan met een vlan» geseliieden, maar

bij voorkenr door den electrisclien sti'Odin.

Bui'^jes met andere te vordam])en metalen kunnen natuurlijk op

dezelfde wijze worden verkregen. '_/

Natuurkunde. — De Heer P. Zkkman biedt eene mededeeling aan :

„Dl' rnodc /ithhimlijn."

Alleen die spectraallijnen, welke deel nitmakeu \aii twee- en drie-

voudige reeksen, worden in een magnetisch veld oji samengestelde

wijze, d. w. z. niet in tripletten, gesplitst. De oorzaak der samen-

gestelde splitsing hangt ten nauwste samen met de aanuezigheid

in het gewone spectrum van groepen van twee of drie bij elkaar

behoorende lijnen (reeks-trij)lel of -doublet). Zij heeft niets te maken

met het reeksverband, want er zijn ook samenhangende reeksen van

lijnen, die door een magnetisch veld in tripletten worden gesplitst. ')

Door P.\sciiKN en Hack is onlangs ') in een zeer belangrijk onder-

zoek ge\iiuden, dat de lijnen, welke tot een reeks-t!-i|ilel of doultlel

behooren, indien ze dicht bij elkaar liggen op zeer bijzondere wijze

0|) elkaar kunneu-inwerken. Onder den invloed van een voldoend

sterk magnetisch \el(l. ontstaat niet zooals men verwachten zou een

superpositie \au de splitsingstj|)en der aiV.ouderlijke lijnen, maar een

normaal triplet.

Ouder de dom' Pasciikn en Hack ouderzochte lijnen behooren ook

de lithiuinlijneii. Vele natuurkundigen voch honden op grond der

wetten, die voor de spectraalreeksen bekend ziju, de lijnen van het

lithiums|)ectrnin, evenals dat der andere alkalimetalen, voor dubbel.

Soms is ook wel de meening geuit dat lithium eene uitzondering

op die wetten zdu zijn. Daarmee zou dan ook de door VoioT ge-

1) OnzL' melliodu is sedert mol succes loegepasl in eeii onderzoek door den

Hl'. H. 1!. VVoLTJKR pliii. nul. docls. in het Amsterdumsclie natuurkinulitr hibora-

lorium. De resultaten zullen later afzonderlijk worden medegedeeld.

-) J.üHMA.N'K, Fhysik. Zeilschr. 9 p. 145, 1908; Paschen, Ann. d. l^liys. 30,

746, lilOÜ, 35, 860, liUI, Hhyds 30, 1024, 1'JU9.

*) Paschen u Back, Normulc u. :innm:\lc ZEEMAN-eirekle, Ann. d. l^hys 39

897, 1912.
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vonden nitUomst samenhangen daf de roode lilhiiimlijn (6708) in

tegen«|.riuik met ei-n regel van Prkston door een niagnetiscli veld

iii een (althans hijna normaal) tri|tlet wordt gesplitst.') De metingen

xan H.M'k ') liij 4 liiliiumlijnen leeren dat binnen de grenzen der

waanirmiiigsl'dutcu de s|ililsiiig de normale waarde heeft.

Het is nu natuurlijk eene zeer interessante vraag of de Li-lijnen

werkelijk zeer dicht bij elkaar slaande dnbbellijnen zijn of niet. In

het eerste geval brengen Paschkn en Back tereciit de Li-lijnen in

analogie met de andere door hen onderzochte dnbbellijnen, maar

ook zij noemen (5708 Li een „theoretische Do|jpellinie", omdat men
ze als dubbellijn nooit heeft kunnen waarnemen.

Dit is mij nu gelukt door middel van de in de voorafgaande mede-

deeling beschreven methode.

Daar glas hevig door verhit lithium wordt aangetast, doet men
wel, in het glazen buisje een klein ijzeren of koperen bakje te bren-

gen, waardoor de levensduur der buisjes althans verlengd wordt.

Waargenomen werd in het spectrum der tweede orde van een

groot tralie \an Rowlano.

Daar over het rood der tweede orde, het blauw der derde orde

heenligt, ziet men in het absorptie-spectrum de absorptielijn 6708,

merkwaardiger wijze als een blauwe lijn. Werd de dampdichtheid

gering, dan loste zich de lijn in twee fijne componenten oji, waar-

mede dus bewezen is dat de conclusie, welke uit de wetten voorde

reeksen werd getroJcken, juist is. De component der dubbellijn met de

kleinere golflengte scheen de meest intensieve. Wat den afstand der

componenten betreft, kon slechls een ruwe schatting met behulp van

een verdeelde schaal in het ocidair worden gedaan. Zij gaf voor den
o

afstand der componenten ongeveer '/, angstrom. Uit den empirischen

regel, dat de afstand der dnbbellijnen e\enredig is aan het kwadi-aat

van het atoonigewicht, zou volgen dat bij lithium tlie afstand

6 X! w^- ^^ **'*' angsii-(ini zou moeten zijn.

De gevonden afstand is heel wat kleiner.

1) VoiGT, Piiysik. Zcitschr. 6, -117, 1'.!12,

-j Anhang Back. 1. c.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.

76



1166

Natuurkunde. — De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan ;\Ieded.

N". 132(' uit liet Natuurkundig Laboratoriuui Ie Lolden.

H. Kamkki.ingii Onnes en E. Oostehhiis : ,,.]/iii/ni'tisc/ie onder-

zoekin(](>n Vil. Ocer pannnaijnetisme bij laijc teinpernüiren."

( Vervolij).

^ 9. Gekriilalliieerd inangnansidfnnl. Het zout was geleverd door

Merck als puriss. pro analysi. Gevonden werd : ')
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Wal liet feirisulfaat betreft, waaro|i di' nietiiiseii in §4 van Med.

N°. 12% betrekking hadden, hiervan kaïi liet bijmengsel in eerste

benadering op '/; water worden gesteld. De moleculaire suscepti-

biliteit van ferrosnlfaat is dus ongeveer ^'^ kleinerdandie van ferrisult^iat,

zoadat ook bij dit ijzcrzout de valentie zich doet gelden; dit alles in

tegenstelling niet wat in § 4 werd opgemerkt.

Wij merken nog op, dat de zin en de orde van grootte \an de

corrcclios, die noodig zouden zijn om uit de metingen omtrent liet

ler'-osulfaat I Viin onze Meded. N". 12% en omtrent hel gekristal-

liseerde ferrosulfaat van Kamkklingii Onxes en Perrier in Med.

N°. 122^/ liet aantal magnetonen van de zuivere stoffen in beide

gevallen af Ie leiden, het mogelijk doen sciiijnen, dat bij ferrosiilfaal

tweeërlei analogie met mangaansnlfaal bestaat. Evenals bij niangaan-

sidfaal liet aantal magnetonen in de gekristalliseerde en in de water-

vrije stof hetzelfde is, zou ook bij gekristalliseerd ferrosulfaat, (als

voor de watervrije stof de constante van Cirie met behulp van de

correctie door L = 31° berekend wordt), hetzelfde als bij water\rij

(nl. 26) gevonden worden, en in verdere analogie met mangaansultaat

het aantal magnetonen ook bij vast ferrosulfaat één uiinder dan in

de oplossing zijn, als men daarvoor het getal mag nemen, ilat dcior

Wkiss gevonden is').

Mociit het verdwijnen van L' bij het tusschenxoegon der water-

moleculen aan de vergrooting van den afstand der ijzeratomen, die

daarvan het gexolg ïs, zijn toe te schrijven, dan zou het mogelijk

zijn, dal bij verschillend gehalte aan kristalwater A' met het toenemen

van het aantal moiecuion krisialwater afneemt. Wij stellen ons daarom

voor een zout, dat met een reeks verschillende aantallen moleculen;

krisialwater kristalliseert ''), in dit ojiziciit te onderzoeken, en daaruit

eene mogelijke afhankelijkheid van A' van de dichilieid af Ie leiden.

^ 12. Phitina. Onderzocht werd een staafje zuiver platina van

Her.vei's. De susceptibililcit verandert zeer weinig met de iemperaluur.

Wegens de kleine waarde van / is deze moeilijk nauwkeurig te

bepalen. Gevonden werd: (zie label p. 1169).

De waarde bij kamertemperatuur ligt vrijwel lussciien die van

OwKS, 0.80 resp. 0.89, Hon»a l.t197, Koenixgsbf.rger 1.35, Finke

1.06 (alle bij 18° C). Wilde men met de toepassing van den regel

C'^ / {T -\- L') zoover gaan dat men hem ook op platina toepast,

dan zou hieruit volgen A' = 2440° en voor het aantal magnetonen

n uit C" berekend: » ^ 10.

1) P. Weifs. Journ. de pliysiqiio IVUl. p. 977.

-) Vergelijk licl onderzoek van Mlle 1'^eïtis, C. R. 153, p. 66S. 1011 over den

invloed der opvolgende krislalwalermoleculcn op . Dit zou hel gevolg kunnen zijn

van eene verandering van l\' bij onveranderd aantal magnelonen.
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bestaan, die liim snijiiiinl Juisi l)ii de Icmperatiiiir liebben, vviiarbij

de aangvliaaldc wjuudo licpaald is, wal /.eUri' toevall!<ï zon zijn.

Eene aiideiv ni()j>elijklioid, door Prol'. Wkiss in een vriendelijk

st'lirijven geopperd, zou /.iju dal vr iii iiel niet onderzochte gebied

tnssclicn 0° C en —183° (' eene discoiiliimileit is, \\aarl)ij iirl dan locxal

blijft, dal (\v voortzctnn,i>- van de lijn voor de vl()cii)are znnrslof" de

andere voor gasvormige znnrstot' juist bij 20' (J. snijdt. Voor deze

opvatting is veel te zeggen. Inderdaad is liet mogelijk dat de vei'-

andering van diclillieid hij oxergang \an \li)('ili;ii-o zuurstof lol gas-

vormige L' tot lud maakt, hetgeen iiij verdamping diseontinn zon

geschieden. Dit zou in overeenstemming zijn met wat in § 10 voor

den invloed der watermoleculen op de waarde van L' voor mangaan-

sulfaat werd afgeleid, en verder geheel in overeenstemming met de

opxatting van Weiss dat het moleculaire \eld essentieel \au de

dichtheid afhangt.

Wij kunnen dan verder opmerken, dat de ovei'gang van diclilheid,

die bij verdamping discontinu plaats grijpt, langs een omweg ook continu

kan plaats grijpen. In den zooeven gevolgden gedachtengang zou,

wanneer wij aannemen, dat de afwijking van de wet van Curik voor

vloeibare zuurstof door een l^' wordt bepaald, en letten op de ver-

andering van het aantal magnetonen, die dan tevens moet worden

aangenomen, de lijn, die '/z ^'^O'" zmu'Stof van bepaalde dichtheid

voorstelt als functie van de temperatuur evenals bij magnetiet een

aaneenschakeling van misschien door afgeronde stukken verbonden

rechte lijnen zijn. De magnetische toestandsvergelijking, welke de

susceptibiliteit als functie van dichtheid en temperatuur uitdrukt (met

het oog op het vaststellen waarvan, verg. Med. N". 116 § 1 de

proeven van Kamerlingii Onnes en Perrier werden ondernomen) zou

voor verschillende dichtheden door een reeks van dergelijke, \ oor de

verschillende dichtheden verschillende, geknikte lijnen worden gegeven.

Wij mogen echter niet over 't hoofd zien, dat het volstrekt niet

vaststaat, dat ook in het ge\al van de zuurstof de afwijkingen van

de wet van Curie door een met de dichtheid veranderlijke L' wordt

bepaald, en het l)ijv. voor de hand ligt aan eene associatie van moleculen

tot complexen met vermindering van het aantal magnetonen te denken.

Hoe het zij, de aandacht wordt hier opnieuw gevestigd op de

belangrijke vraag of de afwijkingen \an de wet van Ccrik afhangen

van eene eigenschap van het atoom binnen het enkele molecuul of

van het bijeenkomen der moleculen tot op zeer geringen afstand.

In § 3 van Med. N". 122a door Kamerlingh Onxes en Perrier is

medegedeeld, dat voorloopige proeven voor mengsels met vloeibare

zuurstof en stikstof, die door betere definitieve weldra ver\angen
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zullen worden, en waarbij uitgegaan werd van de zooeven aange-

haalde voorstelling der associatie, er op sclienen te wijzen, dat het

brengen der molecnlcMi op grootereii afstand door verdunning in den

vloeistoftoesland geen invloed van belang op de afwijkingen van

de wet van Cirie opleverde. Hier wordt nu de vraag opgeworpen

in dezen vorm : of L.' eene grootheid is, die, als eigen aan het

atoom in het enkele moiet'unl, in gasvormigen toestand ook nog kan

worden gevonden, of wel alleen door liet in de onmiddelijke nabijheid

van elkaar brengen der moleculen tot ontwikkeling kan komen.

Veidere reeds vroeger beraamde proeven '), die wij met zuurstof zullen

doen, moeten daarover beslissen. {Wordt vervolgd).

Aardkunde. — De Heer Molenghaafi' biedt eene mededeeling aan

van den Heer H. A. Brouwek: „Over zoiiaire ampldbolen met

onderliiui loodrechte optische assenvlakken voor kern en randzone."

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewerff).

(Zal in het Verslag der volgende zitting vvorden opgenomen).

Daar tengevolge der typografensfaking het drukken van het Ver-

slag der Zittingen en van de Engelsche vertaling stagnatie onder-

gaat, verzoekt de Voorzitter de goedkeui-ing der Leden om, zoodra

weer gedrukt zal knuiien worden, de regeling van het verschijnen

der Zittingsverslagen en der Proceedings over te laten aan de pru-

dentie van den Secretaris.

De vergadering verleent deze goedkeuring.

De vergadering wordt gesloten.

1) Bij bet ter perse gaan van deze Mededeeling zijn de bedoelde proeven reeds

zoover gevorderd, dal met grond ajs uitkomst er van mag worden aangenomen,

dat gasvormige zutustof van 90 maal de normale dkbtheid tot — 130° G. aan de

wet van Gluie gehoorzaamt.

(13 Maart, 1913).



1{0NI^^KLIJKE AKADE.MIK VAN WETENöGUAl'rKN

TE AMSTERDAM.

VKRSLAG VAN DE GKWONE VEKGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 22 Februari 1913.

Voorzitter: de Heer H. A. Lorentz.

Secretaris: de Heer P. Zkkman.

I 2sr h: o TJ 13.

Ingekomen stukken, p. 1174.

.I:i:trvfrslrti; der (ieulojjiselie Oiniini-ssie over 1912. p. 1175.

1'. v\N UuMiuuGii: ..Over het liexatiiëen 1, 3, 5." u. I17C.

.1. lluKKK: ,,Ue»iener:itie v:in nioturisclie zenuwvezels lan»^s sensibele banen,'* p. 1170.

J. ]). VAX DK.R Waai-S: ,,Over liet punt waarin de vaste tuestand verdwijnt ter beantwoording
van de vraag in hoever dit punt voi'geleken kan worden mot het kritiseh punt van een
vloeistof. Men doet dit het gemakkelijK-st nu't behulp der i krouiniej" p. 1 187.

W. i)K. SiTTK.U: ,,Een bewijs voor de onveranderlijkheid van de snelheid van bet lieht," p. 1188.

K. A. H. ScuRF.iNKMAivF.RS : ..KvenAviehten in ternairc stelsels." V. p. 119Ü.

W. Kai'ïkyn ; „Ontwikkeling eener functie naar de functies y,, [x) van Aukl," p. 120J.

II. ,7. HAMmiuGKR en .T. uk Haak: „Over den invloed van vetzuren en zeepen op de pha-
goeytose," p. I21G.

1.. S. Orxstkin: „Over de theorie van de interferentieverschijnselen van Röntgenstralen, dieeen
kristalplaat doorloopcn." (Aangeboden door de Heeren II. A. Loukstz en II. IIaga),

p. 1223.

I'. Ehrkxfkst: „Over Einstk.in's theorie van het starionaire gravitatieveld." (Aangeboden door
de Heeren H. A. Lorkxtz en H. KA>rKRi,iN<;it Oxnks

, p. 12.34.

C'. v\N Wis.«K.i,iSGii: .,()vcr intraviiale neerslagen." (Aangeboden door de Heeren J. W. Moi.i,

•n F. A. F. C. Wkxi), p. 1239.

N. Watkrman: .,Onderzoekingen omtrent de interne secretie van het Pankreas." (Aangeboden
door de Heeren C. A. I'f.icki.m irimi en C. H. H. SfRONCic

,
p. 12.55.

II. A. Broi'wk.r: „Over zmiaire ampbibolen met ouderling loodrechte optische assenvlakken
voor kern en randzone." (Aangeboden door de Heeren G. A. F. Moi.knuraaff en
S. Hoügewf.kff), p. 126.5.

Jan I)K. Vrif.S: „Ken involutie van geas.^ueieerde punten," ]). 1269.

H. Kamlki.in'gh Oxnf.s on Mevrouw Anna Beckman: ..Over piëzoclectrisclie en jiyroelectrische

eigenschappen van kwarts bij lage temperaturen tot die van vloeibare watrïrstof", p. 1277.

lÏF.NriT Hp:ck>i,\n : Metingen over den galvaiïischen weerstand van pyriet bij lage temperatiu-en tot

het smeltpunt van waterstof." (Aarrgeboden door de Heeren H. KA.\rF.Rr.rxGn Oxxf.s err

II. A. LoRr-.NTz), p. 1281.

H. KAMK.RLrNGii OxKF.s : ''Verdere proeven met vloeibaar helium. H. Over den galvanisclien

weerstand van zrrivere nretalen enz. VII. Het spairningsver'schil noodig voor het stroomen
der electi'icrteit door kwik beueden 4". lU K.", p. 1284.

H. IIag.v: Korte mededeeling over de dissertatie van den Heer .J. Bof.rkma : „üe elektroino-

toi'ische kracht van het Westou-norniairlelernent, ' p. 1305.

H. KAMERi.rN(iii Onxk.s en G. Iloi.sr: ..De weerstand van metalen bij lage temptraturen tot

aan het kcokpunt van lieliam." p. 1305.

.1. U. Kmz: ..Over den opzweldruk en zijn verwantschap met den osinotisehen druk." (Aan-
geboden door de Heeren C. A. PF.KKI.iiARrxG en A. F. Hor.i.EMAx), p. 1305.

Aanbieding van boekgeschenken, 1305.

Vaststelling van den datum der volgende vei-gadering op 22 Maart. p. 130ü,

Ei-rata, p. 1.306.

Het Pi'occs^-Verbaal der \orige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

77

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.
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Iii^clidiiK'ii zijn :

1° lieiii'lil \aii (K'u Ucci- .M\\ W'iiu.n, il;il liij \ ei-liimlrid is de

\ ergaderiirj; l)ij te wonen.

2". Missive van Zijne Ivxcellentie den Minister van Hinnenlandsclie

Zaken dd. 4 Feln-uari Jitl.'l niet herielit dat liij 's Ministers bescliik-

king van dien dalimi ;\an Mv\. \h-. .Joii. Wkstkrumk Ie Anistenlam.

die dit jaar, voor rekeniii<; \aii hel linitenzorg-tbnds en niet eeiie

subsidie der Reüceriim-, zal worden nil,!:i.'ZOiiden naar liet l»otaniscIi

.Slation te Itiiiteiizorg, ook voor het jaar UU."5 een Rijkstoelage is

toegekend, welk bedrag iuvxr eerlang zal uoi<leii uilbetaald.

Voor kennisgeving aangenomen.

M°. .Missive van denzelt'deii Minislcr i\\\. 2.^ .lannari 1911^, waarbij

wortlt toegezonden een tweetal door den Ciezant \an Monaeo te

Parijs aan tien M(.'deilaiidselieii (iezant aldaar toegezonden exeni-

plaren van liet \oorloo|)ig |)rogianinia \aii liet op '2."> Maail a.s. Ie

Monaco Ie lioiiden internationaal zotilogiseh Congres.

Een dezer prograinina's werd reeds gezonden aan dvn Heer

ti. C J. VosM.vKK, die ile Nedorlandselie liegeering bij dat Congres

zal vertegenwoordigen.

4° ]\Iissive van denzelt'den .Minister d.d. 1 2 l*"ebriiari li(13, waarbij

de Aliiiis'.er doet loekonien een |)rogiainiiia \an het te Toroiito te

honden 12e internationaal congres van geologen. In verband niet

ei'ii nader oiilvangen schrijxen \an zijn anibli:enii()t \aii lïniten-

lamlsclie Zaken zon liet den .Minister \an lünnenlandsclie Zaken

aangenaani zijn als ile wis- en iiatiini-kiin<lige Afdeeling iler Kon.

Akadeinie de bi^anlwoording van Zijner Hxcellentie's missive van

1(1.lannari IMlü, n". 7, .\i'il. K.W., zooveel inogelijk kon bespoetiigen.

Aan den .Minister zal geantwoord worden dal de Heer C. A. F.

IMoi.E.sciu.v.Mi' zich bereid xerklaainl heeft, liehoiidens onvoorziene

verliiiulering, de Xederlandsclie Regeering,' itiiiten bezwaar \an 's

Rijks schatkist, bij dat Congres te verlegen wooriligen.

.5". I'^eiie iiitiioodiging namens den ,,\'crein fiir Natnrwissenschaft in

llranii.schweig" tot het bijwonen der feestelijke zitting op Kt Februari

lill.'!, Ier herdoiikiiig van het .5()-jarig beslaan \an ilit (lenootscliaj».

üeriehi ^^wcrd 'gezonden dat de .Akademie niet in de gelegenheid

was^een^verlegenwoordiger (e zenden, doch dal zij hartelijk deelnam

in d'j herdenking en hare lieste wonschen \iior den bloei \an hel

( ienoolschai) aanbood.

t)". Iv'ii pronraniiiia in de l''ian>clie taal \an het l'*-' Inlernalionaal

Congres \an l'h\ siojogeii, Ie ( iioniiinen \an 2 - (J Sepleniber a.s. Ie

honden.

\'oor konnisgex ing aangenoiiK'n.
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7°. Keil cNciiiplMJu- lier jivdi-dkir Sialutrii vuii liet „liislitiU iiik-r-

iiivtioiial dl' |(livsii|ue Solvav" t(' l'n'iissel.

A'diir kemiisiiov iip^- aaii^oiiomeii.

Aardkunde. I >f lifc-r II. E. uk Bklyn leest liet ,,./iiiirri-r.-</'ii/

ritii (/(' ( ri'o/(>(/i/<ch(' ( 'uil) in I.SS il', ocei' 1912."

In den loop van liet jaar liaddon f^'eeii \vij/jt>ini;en iii de saiiieii-

slellino; onzer ('oniniissie plaats.

Geen incdedeelinL:- mi van f^edane yiroiidhorinfieii ot' lerreinsinsnij-

din;ien werden ontvaiiüeii.

Van den Heer A. E. \.\n (in i t.n 'ontving-en wij nog niet liet re-

snltaat zijner oiidei'zoekingen.

De Heer W. C'. Klkin, mijningenieur Ie Heerlen, /al voor ons monsters

\ aii boringen op de Veliiwe onderzoeken. Door hem is ons medegedeeUi

dat liij in i\Q.i\ loop van dit jaar ons de uitkoinsten zal toezenden.

Van den Heer Dr. .1. Lorié ontvingen wij een vervolg van vorige

mededeelingen en wel een ,,Beschrijving van eenige nieuwe grond-

horiiigen, yiH." In di'u loop \au dit jaar zal die verliaiideliiig in

de Mededeelingen worden opgenomeii.

In L'w vergadering van April j.l. werd op ons advies beslulen aan

de Regeering in overweging te geven de registers en kaarten, betrefl'ende

monsters \aii boringen, verrirhl iii de Zuiderzee, bij ons berustende,

aan het ^luseum der Zuiderzeevereeniging, waar die nioiislers zieli

reeds bevinden, in bruikleen af te staan. Die stukken zijn door

ons aan het Bestuui' dier \'ereeniging verzonden.

< )mtreiit de proefkaartcerlng van een geologisclie kaart van Nederland

kunnen wij iiiededeelen, dat wij deze gewichtige aangelegonlieid met

aandaeht hebben nagegaan. De uitgebreidjieid van de verschillende

gezichtspunten en de noodzakelijkheid, die ons daarbij bleek, om met

den Hoogleeraar .1. A. (jiuttkkink nader in overleg te treden, hetgeen

heeft plaats gehad, maakten dal wij nog niet een voorstel aan de

Afdeeling konden indienen. (_)\er de hoofdzaken zijn wij tot een-

stemmigheid gekomen, zoodat een door ons in te dienen voorstel

binnen korten tijd kan \er\\aclil worden.

Een aanvraag voor een toelage voor het jaar 1914 vermeenen wij

niet te moeten doen. De voor dit jaar toegestane gelden zullen ook

voldoende zijn oin in de behoeften van J914 te voorzien.

De Geoloi/ische Coinmiasie:

C. Lkly, Voorzitter.

11. E. DE Brui.in, Secretitris.

De conslusie van het verslag wordt door de vergadering goed-

gekeurd. .Van di'u .Minister van Waterstaat zal een afschrift van het

\erslag met een begeleidend schrij\en gezonden worden.
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Scheikunde. I'' IIltt 1'. van IvOmiumgh doet oeiii» mctlodee-

liiifr : ,,<h\'r Iti't lieMilriëeu 1. ."i. 5."

Eeiiige jaren §?eleiieii '), lunJ iU do eer aan de Aeadeniie een drie-

tal luodedeeliiiLroii Ie doen over de resultaten van een onderzoek,

ilat in jjenieenseliap met den Heer \an Dohsskn Mil>re>oerd was, en

dat o.ni. geleid had tot de licreiding van luivengenoemde koolwater-

stof. Door het veiti-ek van den Meer van Dohsskn heeft de voort-

zetting van de studie \aii liei liexati'iëen vertraging ondervonden.

Sinds werd echter een \rij aanzieidijke hoeveelheid ervan bereid en

in toegesniolteu Hessehen bewaard. D;x;\r het hexatriëen — wat naar

analogie niet andere onverzadigde verbindingen wel verwacht kon

worden en ook tijdens liet werken ermede bleek — xooral bij ver-

warming neiging tot polv nierisatie verloontle, heb ik den iiilu)ud der

lleschjes, die gedurende vijf jaar bewaard waren, aan een onderzoek

onderworpen.

Hij tle dcsiillalie ging ruim 50 "
,,

b(>neilen NtT over; lic! in de

kolf overblijvende werd vervolgens in vacuüm verder gedistilleerd,

lüj omstreeks 101)° ging dan ongeveer 'M)"j„ over, terwijl in de

kolf een kleurlooze, zeer dik vloeibare massa achterbleef, <lie in

benzol ()[)lo>t. l'it die oplossing slaat aceion of alkohol ze weer

neer. Verhit meu het i-esidu sterker, dan blijft er een kleurloos,

doorschijnend, geleiaclilig product, dat niet in lienzol o|ilosbaai- is

maar daai'in opzwelt.

De bij ongeveer ]t)Ü°, in vacuo, kokende vloeistof ging, bij ilen

gewonen luchtdruk gedistilleerd, bij + '215° over, echter ondei' ^(u--

ming van hooger kokende producten. Na fractioneering iu vai-uo,

wei'tl de lii)ofdmassa als eeue volkomen kleurlooze vloeistof verkre-

gen, die veel minder bewegelijk is dan hel hexatriëen ; kpt. 99.°5 bij

Itï m.M.

De elemeulair analvse ,gev. L' 89.4:5, 11 Id.l ; ber. ('b9.91, 11 10.09)

en de dam|)(liclillieidsbe[)aling (volgens Hoivivnn: gcv. 5,5: ber. 5.5)

voerden tot de formule C,, H,,, zoodal de vmf als een dimeer van

het hexalriëen te beschouwen is.

S.O." =^ (),S8t) n;,i = J. 5 1951

MR = 55.2 Berekend voor C,, H,, 4 53.54=)

Hel ."^.(i. is aanzienlijk hooger ilau dal van hexatriëen ;0.7498 bij

J3 ) lerwijl de exallalie van de umi. i-eiraclie veel kleiner is. Dil

springt vooral in "I oog, indien uieii de >piH\ exaltaties vergelijkt.

') Zillingsverslag Nov. en Dcc. l'.tUö en .luni l'JUli.

-') Hierliij is aangenomen, dat, onder opliel'fing van Iwro dubbrlc himliiigen, een

ring gevormd is, waarvoor liet liooge S.G. pleit.
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\'(i(ir lic'xalrii'i'ii F'ï — , = '^.12^

\ Oiii' lii'l (liiiicci- 1'! 2i", -=: \.(yA~
I)

llcl (liiuecr \aii lii'xalrii'cii adilccrl vrij f:eiiiakUelijl< één mol. Iirooni

:

hij \('i(l(M(^ (opNoi'jiiiiii' oiilwijkl (M- veel hrooniwalc-i'Slot. Hol wordt

(Idof kaliimi|M>niiany:iiitial(i|il(issiiiL;- snel geoxvdeeni. Het onderzoek

('r\an woidl \ditrl^e/et.

I )o uioiIkmIc \()lii'('iis wciki' lii'l hexalriëeii indorlijil \erkrc'üi'n was

(nl. inwerkini: \an iiiiei'eii/.uur op s. divinvighcol) .sloot do nio»e-

lijkhcid niet uil, dal liet mei gelivdreerde ilerivalen ervnn veront-

reinigd \\ as en liel sclicen dns gewenschl Ie Iracliten liet ook langs

andere wegen Ie hereidiMi, dan wel ln'l \'ia gei<i-i^lalliseerde derivaten

te znixeren. De lleei- Alri.i.i'ii. (dieni. doel-;., die /.idi reetls geiMiiinen

(ijd niet de stndie \an hel liexalriëcu hezigliondt, is er in geslaagd

de koolwaterstof iiil hel fraai krislailiseerende dilirooniadditieprodnct

ervan te regenereereii. < >oi< Ikm/Ii hij nil liexalrii'en door heiiandeling

met zwa\eligy,nur een \ as| produel verkregen, waarvan liet onderzoek

nog niet is afgeioo|ien. en uaaiuit de kooiwalersiof eveneens vér-

kregen kan worden.

Verder kon vcrwnchl worden, dal hel hexatriëen zon ontslaan door

waterontlrekking aan hel hexadiëen J.5-ol 4, welke alkohol, door

rediietie van hel onlangs door den Heer l.n Heix ') liesclireven divi-

nvlaetlivleenoxyde te verkrijgen zon zijn. De opbrengst aan alkohol

lut het reeds zoo nioeielijk Ie iiereiden oxvde was eclder zoo gering,

dat aan een toe[)assing dezer methode niet wel te denken viel.

In genieenseliap nid den Heer van Dorssen, heb ik indertijd ge-

tracht dezen alkohol Ie maken volgens de methode, die Fk.iu). Tiemann

en R. SniMiDT ") toege])asi heblien om het homolinalëxil te \'erkrijgen,

waarbij zij een mengsel van allyljodide en methvllieptenou op ge-

grannleerd zink lieten werken. Met aeroleïne en allyljodide gehikte

or.s die i-eaelie niet. Kvenmin slaagden wij er in den gezoehten alko-

hol te verkrijgen do(M- inwciking van een aetlierisclie oplossing dier

stoffen op, volgens (ti.adstoni*; en Thihe, geactiveerd zink, terwijl bij

een proef niet 7U gr. zinkvijlsel, (iO gr. allyljodide en 60 gr. aero-

leïne in aetlierisohe oplossing slechts een zeer geringe inwerking ver-

kregen werd, zoodat wij \an verdere proefnemingen afzagen.

De Heer [,)•, Hein heeft — te vergeefs echter — getracht den ge-

zochten alkohol met b(>hulp \an allylbromide, aeroleïne en niagncsinni

te verkrijgen.

Het gunstige i'esnltaal door Dr. C. .1. Enki.aak '; verkregen

1) Zitlingsverslag Apiil 1'.I12,

«) B. 29, 691 (1896).

») Uliem. Weekbl. 10, OU (1912^
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('doi' liioj)asfiiiig \i]\\ (Ie iiielluxle van Foir.nikk ') op crotoiialileliydo

ter l)ereidiiiic van liet lieptadiëcn "i.H-nl 4. was de aanleidinu;. dal de

Heer liK llr.rx, om i\vn door Iieni \crkn\uen alcoliol in iniinere lioeveel-

lieid te vei-krijjicn, volgens liet voorsrlirit't van Foi HMiut, allvl An*/»/VA'

zinkdraaiscl en absoliiten aetlier op acrojeïne liet werken. Met een

opiM-engst van 30 "/o i^tM- theorie werd nu liet liexadiëen 1.5-ol 4

verkregen als eeiie bij 132°.2—13'2°.4 kokende \ loeistof (har. 769 niM.)

Elementair anahse en dampdichtheidshepaling bevestigden de tbr-

mnle C,H,/).

d'o ••'i = 0.8698 n!^'-' — 1 .45231

mi = 30.44 her. 30.49,s

De reuk van den alkohol herinnert aan dien \an allvlalkohol.

liij heeft echter niet de prikkelende iiawerkinu'.

.Met azijnzunranlivdride en een druppel zwavelzuur ontstaat hel

acetaat als eene hij J5J.°2 152°. 7 kokende vloeistof.

Phosphortribromide geeft liet bromide {kpt. bij 35 niM. 59°—(ï3°), dat

zeer gemakkelijk 1 mol. bnioiii addeert; verdere additie van broom

verloopt zeer langzaam, echter zonder dat l-room waterstof optreedt.

Uit dezen alkohol heeft nu de Heer Mri.u'.ii. zoowel door inwer-

king van kaliumbisnlfaat als van phlaalziiuranhydride een koolwater-

stof verkregen, die naar vooiloopige proeven te oordeelen hexatriëen is.

Naar aanleiding van het door Dr. ('. .1. Enki..\.\r, (loc. cit.),

waargenomen feit, dat door sterke afkoeling hef door hem bereide

homoloog van he.xatriëen gekrislalliseerd verkregen kan worden,

heeft de Heer Mui.i.kr een juist verscli beieid en met zoi'g gefracfioneerd

pracfiaraat van iiexatriëen in een mengsel van vast koolzuur en

alkohol afgekoeld en het eveneens gekristalliseerd ") verki-egen, zoo-

dat hiermede nog een weg ter zuivering van deze koolwaterstof

openstaat.

Ton slotte kan hier nou' \erineld worden, dal de Heer 1,k lliux

door reductie van hel clilooracetiiie van s. diviiivlglycol met koper-

zink in aetlierisclie oplossing, ouder toevoeging van zoutzuur, eene

l(ij 77°—81' kokende vloeistof verkreeg, die bij sterke afkoeling

kristalliseerde en zeer waarschijnlijk liexaliiëeii 1.3,.") is. .Md broom

allhaus geeft zij een dibromide, idciilisch mei dal, hciwelk uil genocnulc

koolwaterstof ontslaat.

Utrecht. . , On/. Uifui. I.txb. il. lui,

') liuli. Soc. (,;ii [3] 11. l-*l (is'.il).

-) I'iae|):iraleii, ilio oeiiijjcii tijd bowaaril zijn liuwori-len en cliiu polymeren

bevallei), woidi-ii ook bij «leze lago toinpeialuur iiicl vust.
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Anatomie. !>'• ll''''i- I'.okm. (loet emc iiKMiedccliiifï: „Ui'ijene-

riifii' i-iiii iini/oi'isr/if :riiiiii-n'ii'ls liimis sci/si/ii'/i' /iinii'n.. iMcl

'A Irksllinureiii.

>s'ii (Ie eer.stc oiildekkiii^cii \;iii Fo.ntana, .Monuo. ('uuikshank in

het laatst der IHde ocitw is liet verscliijiisel der zenuw regeneratie

door f(>n /.eer firool aaulal onderzoekers oiidei-zotdit ujfwonlen. Men

leerde de aanvankelijke de.neneratie kennen van het door de door-

snijding- \an (\(' zennw van zijn centrnin üesclieiden peripliere

fj-edeelte, men zau' lioe \an nil liet cenlrale sink ile zennwvezels nil-

groeiden, hoe deze zennwvezels in de onde haan van het gedegenereerde

peripliere gedeelte indrongen, hel eindoruaan liereikten, en zoodoende

een eindelijk herstel van Innrlie niotielijk was. Men zag tevens

daarbij, dat de regenereerende zennwdraden ook in een zennw,

waarmede zij oorspronkelijk niels te niaki'ii hadden, kniinen indringen,

en hoe hijvoorheeld molorisehe vezelen uil hel centrale einde van

den doorgesneden nervns aceessorins in het peiiphcre «gedeelte van

den e\eneens doorsneden nervns t'acialis knnnen indringen, en zoo

tot herstel van de fnnclie der door den n. farialis geïnnerveerde

niiinisehe gelaatspieren knnnen leiden.

Het spreekt van zelf, dat daarbij ook de \ i'aag ter sprake kwam,

of het mogelijk zon zijn, dat motorische vezelen in het periphere

gedeelte van een sensibelen zennwdraad kininen ingroeien, of om-

gekeerd, en zoo ja, wat daarvan het eindresnltaat zon zijn.

Op deze vraag, door Biddi'k in 1849 het eerst gesteld, dool'

PmiJPK.wx en Vui.i'ian in 1HB3 nanwkenrig bewerkt, door meerdere

onderzoekers in den loop der jaren onderzocht, is lui tot op den

hnidigen dag dooi' ongeveer alle onderzoekers een negatief antwoord

gegeven. Zoo geeft A. \\v:rn\;. die in 1907 voor het laai st dit probleem

bewerkte'), als het residtaal \an zijn onderzoek aan, ,,dass aneli

unter den fiir die Vereinignng gi'instigeren l'.edingnngen (nach Dnreh*

schneidnng der mottn'ischen Wnrzidn) eine fnnktionelle oder anch

nnr Irophisclie Verwftchsnng zwischen rezeptoi'ischen nnd niotorischen

Fasern nicht einirilf'. (\x. pag. 481;.

En toch moet de bovengenoemde vraag in positieven zin worden

beantwoord.

Om dit na te gaan, werd dezeltde weg ingeslagen als bij de

klassieke proeven van rniuri'.u \ en Vn.rrsN (186H, 73) werd gevolgd,

nl. de nervns lingualis en hvpoglossns doorsneden. Ik verbond eiditer

1) Pflugek's Archiv, 11 li ]M. '.to,

.
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niot, zdoals door ilczc Itciilo onderzoekers wa-s gedaan, het centrale,

einde van den liniinalis met het |>i>ri|)here einde van den hypoglossns,

doch, xooals «lok Hktmk in 190;-! i\{;i-i\, werd door mij steeds liet

centrale einde van den doorsneden n. hypoglossiis met het peripliere

einde van den n. liiigualis verlinmlen. De heide andere zenuwstnkken

werden steeds, zoo ver zij l)ereikt konden worden, geëxstirpeerd.

De geiieele cvchis van experimenten was de volgende:

(I. l)ij een aantal \olwassen egels werd aan de rechterzijde de

ner\ lis h\ |iogiossiis doorsneden. Eenigc dagen lol maanden na de

operatie werden de dieren gedood, na verhloediiig en lioorspoeling

van het l)loedvtialstelsel met de vloeistof van I\i.ngkr-].o( kk door

injectie van nentrale Formol in de aorta gefixeerd, daarjia werden in'

de tong door middel \an de liiKi.si nowsKV-melhode de zenuwfilu'illcn

gcklenrd, en dwarsdoorsneden door de long onderzocht.

De verschijnselen van i-egeneratie van de motorische zenuwvezelen

in de tong, nadat de doorsneden einden \an den hyjioglossns zich

weder hadden vereenigd. wil ik hier verder hnileii bespreking laten.

Ons boezemt hier slechts iieiangstelling in het l'eit, dal in de ]ii-epa-

raten, vervaardigil van dieren, die 5 tot 10 dagen na ile operatie

werden geilood, alle hypoglossenvczelen van de eene zijde van de

tong waren gedegenereerd, terwijl de liiigualisv ezi'len Jialinuiijk

geheel intact gebleven wai'en. Door deze voorloopige |)roeven verkreeg

ik dns een zeer nanwkenrig beeld van de topographische verhon-

dingi'ii en de ondei'linge ligging \an de beide zenuwen in de tong,

\an den samenhang der lingnalisvezelen met groepen \aii -ympathi-

sclie gangliencellen, enz. Indien men nn slechts bij de latere detinitieve

experimenten zorg draagt, de tong altijd o|) dezellVIe plaats te door-

snijilen bij\oorbeeld daar. waar zij o|)houdt met den moiulbotlem

vergroeid te zijn, dus \ rij in de mondholte komt te liggen), en

analoge plaatsen van de doorsneden inet elkaar vergelijkt, kan men,

tenminste wat de doorsneden der grootere zennwslammen betreft,

altijd dadelijk aangeven, of men een hypoglossns- of wel een lingnalis-

doorsnedc voor zich lieel'l. \'oor een juiste en zekere beoordeeling

van de vcilioiidingen zijn dergelijke x'oorloopige |n'Oe\en dns

noodzakelijk.

b. Nn w'ei'<len bij eeii \(ilgeiide reeks volwassen egels aan de

rechterzijile van den halsde ner\ iis lingualis en hypoglossns doorkliefd,

terwijl zooveel mogelijk zorg gedragen werd, geen andere elementen

Ie laedei'ren. Als men eenige roidine hierin heeft \erkrcgen, kan

men in een terrein van eid<ele nullimeters ^rootie opereeren, en

behoeft slechts éeii spii>rlje gekliefd te woi-den. Daai-op werd daii lu.'l

centrale eimie van ih'H n. hypoglossns tegen hel periphero einde van
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ilrii II. Iini;ii,ili.-' Licioiiil. wt'ivli'ii (Ie l)ei(lc iiiiiliM'i' stukken /.nu ^l•|•

iiiouclijk üC"i'\s|ii|iii'i(l, III w'Mil ilr wiiiiile j;eslo(eii. l'kMiiji;e \Nckeii

lul uiajiiideu iia ile ip|i('iali(' werden (iaii de dieren jicdood en <>\t

de Ihui'u licselii r\ en \\ ij/f \ erder behandeld. < >ni nieeralieve |)r<i-

cessen aan ili' Ni'ilanidc en jje\'ooi loos j^euuuikte reeliler liiniiiieli'l

te \()()rk(»iiien. witiIcii xmn- i\c (i|iei-alie alle landen rii kie/.en reelits

\'an hun kroon hcrootd. i >e dieren hadden daar\an niel den iiiiii>leii

last, en nh-eralieve |iroeess(»n aan (k- loiiii l>le\en nil.

lüj hel onderzoek \aii hd lidleekeii lileek nu in de eerste |il;iats,

dal in een jirool aaiiial \:u\ di' u;e\ allen 20 dieren \aii iii-oe|i h

weiden y,eo|)ere(.'rd, liij 1 1 \\a-^ \ei-uroeiin.i! \an de /.ennweindon

opgetreden! de vernroeiinu \a.i d(> heide lielerouene /emiwstnkkeii

voortrellelijk i;elnkt was. Hel centrale stnk van den liypoglossus

bleek \ast \erfiroeiil Ie /.ijii iiiel ln'l peripliere gedeelte van den

lingnalis, i-n dil laalsie bleek reeds na I lot 2 maanden weder wil,

iiierghondend, Ie /.ijn geworden. Indien sleelils voldoende lijd ver-

loopen was nadal de operatie was veri'iclit, bleek ook liet lidteeken

zelf reeds nierglioiidi'ud ie /.ijn geworden. Sleelits kreeg ik den

indrnk, dat hel vergroeiingsproees iets langei' duurde dan na een-

vondige doorsiiijding van den nervns livpoglossns. Terwijl bij de

proeven iler groep ii dikwijls reeds na \erloop van een maand de

regenereereiiile /.enuw \t'/,els iu de tong zelt' zichtbaar waren en na

an<lerlialven maand reeds de nioioriselie eindphiten tot in de tojig-

pnnt toe bezig bleken zieli op de Sjiiervezelen te vormen, kois ik

bij de experimenten iler groep // i-erst na 2 of' 3 maanden de gere-

genereertle zcnuwvczels in de tong zeil' aaiiloonen.

Mikroskopisch onderzoek \aii het lidteeken bexestigde volkomen

liet resultaat \an het makroskopjsch onderzoek. Door het lidteeken

heen was een volkomen vergroeiing \aii de beide zeninveindeii lot

stand gekomen. De regenereercnde zennwvezelen van den livpoglos-

sns groeien in de baan van ileii lingualis in, en groeien daarin

verder uil. juist zooals dat bij de regeneratie \an liomogene zenuwen

gesehiedl. .A'en ziet juist hetzelfde beehl van dooreünvleehteii \an do

neurolibrilleuliundcls, ile axoiieii, in 'l lidteeken, hel langzaam

voortdringen \an de regenereerende axoneu en ten slotte het

indringen van de \ezeleu in het gedegenereerde |)eri|)liere zi'iinw-

stuk, in easn in de baan \aii ileii periphereu n. lingualis. Bijna alle

regenereerende hypoglo.ssus- vezelen dringen in het periphere zenuw-

stnk (in easii den ii. lingualis) binnen, slechts enkele vezels groeien

langs dezen zenuw in het perinenrale bindweefsel uit.

Slechts verkreeg ik ook bij 't micro.seopisch onderzoek den indruk,

dal het proces liier langzamer en vooral moeilijker gaat dan bij de



vcrftrociin^ \aii lioiiinjrciio /.(iiiiweimicii. De xc/.cltMi .u;i(>t'ioM laiijicr

cii s(orUcr üoor elkaar liecii. mkh- /.ij tic pei-iplicre /.oiiiiw haan lieb-

beii lierciki en daarin Unnnen liinnen(lrin<;eii, on er worden een veel

fïnxiler aaiilal /doffen, spiralen \aii PKidiONciTo gevormd. Daar nu

e\en\vel ile li\ pugio.-^sns een grooler aanlal /.en ii\v vezels bevat dan

de lingnalis, wordt toeli ten slotte de gelieele lingnalis- liaan gevnld

met iiit den livpoglossns uitgegroeide regenereerende zennwdraden.

(_)nder/,()ci\l men dan ook l)ij een goed geslaagd experinienl (en

sleelits deze komen hier in aanmerking) een doorsnede door de

tong, dan ziel men de doorsneden der lingnalis-lakkcn geheel gevnld

met geregen o i'ce 1(1e lil»rilleidiiindels, fle livpoglossns-takken geheel

en al of bijna geheel ledig, met sleehls de banden \an l'>iN(;M:K als

overblijfsels van de te grond gegane zennwve/eis er in vooi liandcii.

Dit geldt nii en daarin lii^t liei anl\\(Kird op de boven gestelde

\ laag opgeslolen niet alleen \(ior de groole zennwtakken. doch

ook \oor de kleinste xerlakkingcüi der beide zennwen. Zijn de lioor-

sneden der li(inrd>iamincii xan den n. Ii\ jioglnssns li-eg (d. w. z. zon-

der nilgroeiende a.xonen) dan /.ijn ook alle livpoglossnstakken tot zelfs

de kleinste toe, leeg. terwijl zelfs in de kleinste lingualis-vezelen

tiielite bnndels van rcgenereeiende axonen voorFianden zijn.

Zijn de regenereerende, nitgroeiende livpoglossns- vezelen in de lin-

gualisbaan binnengedrongen, dan is het hun blijkbaar onmogelijk,

die weder te verlaten, en zijn zij gedwongen tot in do fijnste ver-

takkingen van den nervns lingnalis, tot in de snbmncosa en onder

het cpithelinm \aii de tong, in liet slijmvlies dns, den eenmaal in-

geslagen weg Ie volgen. En zoo vindt men dan ook bij een goed

geslaagd e.vperiinent 2 tot 3 maanden na de operatie alle lingualis-

vezelen in de tong dielit gevuld met geregenereerde a.xonon, en vooral

in het subepitlieliale biiuhveefsel een dieliion ple.xus \ aii zemiwvozels,

bijna uN in hel iionnale linker gedeelte • Van de tong, terwijl de

livpoglossns- vezelen ledig i'.ijn en geen enkele geregenereerde motorisehe

eindplaat op ilo sjiiervezelen is te vinden, in volkomen tegenstelling

mei helgeel! men vindt na eenXoudige doorsnijding van den liypo-

glossns, vvaarliij du> de reiionereerendo /.enewdraden direct in de

oude hv[)oglossiis-baiien konden liinnendringen.

Zijn regenereerende zenuwvezels eenmaal in een bepaalde |ieri|)liero

zenuwbaan ingedrongen, dan kunnen /.ij die niet meer verlaien, en

zijn zij gedwongen binnen die zenuwbaan verder te groeien. Dal is

een regel, die zelfs al uit de verschijnselen, die zich bij hot gevviuie

regeneialieproces afspek-n, kan worden afgeleiil. doch welke nergens

zoo dniilelijk zich manifesteert als hier. De takken van t\i:'\\ nervns

lingnalis slingei'cu zich op hun vve;i' naar het longslijmv lies in talrijke
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\\ iiidiiiHTii lii>;sclicii lil' s|ii(MlMni(lrM (liKir, liciLiccii In j/.(iiiii<i- iliiiili-lijk

lilijkl liij cli' |ii-c|iaral<'n \an |ir(icrrceks ii. Zij I('L''U(^ii liaarhij dikwijls

een liuificn \vo;i al', en ^aiiii daarhij <lil<\vijls \ lak laii;^.'^ .s|)i('i-\f/.ols

eii s|)i('r\ i'/.clhntidcls. lOii I(K'Ii \eflaat tjecii enkele liviiof-iossiis-vezel

de liniiiialisliaaii, (uii een oiiidplaaf op de spiervezcls te vormen,

lerwijl men liij <le ucwoiie regeneratie \ an livpoglossiiövezeleii langs

ile livpofi;l(issusliaan osei'al hf-l nillreden van zijtakken lot liet vormen

van eindor.iianeu op de spieren kan waarnemen '; i^/.oogenaainde nenro-

cladisel)e prikkels).

Men kan /.icli nn evenwel al'\ rauen, dl' de/,e in de haan \an den

nervns linunalis re<;enei'eerende /.ennwxczels wc! werkelijk li y p o-

g 1 o s s n s-\e/i'len zijn, (>n ol' inet wellielil toeli linjinalis-x-ezels, uit

het centrale stidc \an den n. linuualis uil^roeiende, in de peri|)here

lin^nalishaan liinnen^edrongen zijn en de indringende hypoglossiis-

\ezelen hehlien \erdrun,uen. Na al lieti^een in de laatste jaren over

zenuw reueneralie liekend geworden is, zon dil zelts zeer goed moge-

lijk kiHuieii zijn. Om deze mogelijkheid uit Ie schakelen, werd i)ij

versciieidene dieren, hij welke \<i(n' .'! tol 4 maanden het centrale

stuk van den ]i. hypoglo.ssns mei het periphere stuk van den n. iin-

gualis was verhonden, het lidteeken weder geopeinl, en nadat vast-

gesteld was dat de beide zennweiiiden zich vereenigd hadden en dat

liet periphere gedeelte \ in den n. linunalis reeds weder merghoiidend

was geworden, de centrale stomp van den n. lingualis opgezoclit en

weer doorgesneden, waarbij een zoo groot mogelijk gedeelte van de

zenuw en van het den zennwstom|) omgevende bindweet'sel (waarin

misschien zenuwdraden uit den stomp lutgegroeid, verborgen konden

zijn) wei'd \erwijderd. Tien dagen na deze tweede operatie werd

dan hel dier gedood en op bovenveriiielde wijze verder behandeld.

Men kan dan wel als volkomen zeker aannemen, tlat geen storende

inmenginji- van lingualis-vezelen kan plaats \inden, want na 10

dagen zijn wel alle eventueel uitgegroeide lingualis-vezelen wederom

gedegenereerd.

Hij een dergelijk experimenl hleek 'nu uil lu'i nauwkeurig r)nder-

zoek \an de in een \olletlige serie doorsneden verdeelde piaais \au

vergroeiing der zenuweiiulen, dal werkelijk \an uil den eenlialen

lingualis-stom|) geen enkele zennw\'ezel in het perijihere geileelle

van den lingualis was binnenjiedrongen, terwijl bijna alle uit het

centrale einde \an <leu liypoglossus uitgroeiemie zennwvezels huuiuMi

weg gevonden hadden in het peri[)here lingualis-gcdeelte. Ook bleken

geen andere zenuwen (spierzenuwtakjes bijvoorbeeld) in den nervns

') Men vcigolijke .1. Uokki:, Ueboi- Do- uiifl liegiiieiation niolorisclier Eiulplatten,

etc in VfiluuiiU. Ucr Aiial. (.ieselUth. VeisaiDiiil. in Müuclien. Apiil 191'i. S. 15'_'.
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liiiun;ili> !•• /.ijii biiiiii'iiucilmiiueii. '/.«"hI.-iI Ik-I mij inocliijiil, dat leL'On

(Ie rt'snllalcii \aii ilif cxiiorimciil ^ccii >lccl<linn(li-ii(li' lic/.wari'ii l<im-

iioii worden inüt'liraclil. \h' lioxoii iK'scInrvcn waanioiiiiiiueii \\H'r<l<'ii

dus door dil expcriiiienl Nolkoineii hcvesl.iüd. De liin- \()l^ondi' uaar-

iieiiiiiigi'ii worden aan dil olijeel \orriclil.

De regeiiereei'ende \c/>elen \aii den n. Ii\ |)()ji;los.sns dringen dus

oiiiielunderd in de liaan \aii i\r\\ periplieren n. lingnalis liinnen, en

volgen deze liaan Int ni de lijnste verlakkinucn van den nervonzen

ple.xns in dt- niiieo^a \an de long. \ an aniogene regeneratie

(A. Hktiik) Wiv geen s|i(Mir Ie lienierkeii. Ndor de e\|ierinienlcn wer-

den Ironwens alleen xolwassen diei'on gelie/.iud, dii^ ook xdlgens

iJi'.THi'' geen antogene regeneratie vertoonen.

i^
,0

:§

I*

:&
^

\L0

W^. 1. Ilypoglossus-vezeluii iii c|iiilii'liiiiii i'ii liindwei'l'sol

van lii't sliiinvlies van tie long.

'/, /'. <\ Üpstijïeiide vezels, die aan liu (imloi/ijilr van lirt

(|iillirliuiii onihuiKCli, on met een eindknopje in hel hind-

wwfsei eindigen.

e = vezels, die in liel rjiitheliuin Uinneiuli ingen.
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Aan liri rimli' \.ui ilc \ rriakkiiij;«.'ii \aii ik'ii ii. liii'^iialis aaiige-

koiiioii, wrrdcii ilnur de li\ |M)y,I(issiis-vezeloii zelfs i'iii(loi"gaiieii

gevorniil.

C)|) ile c'infiiaariliylieileii \au vorm en iiillneidiiij; de/.tM' eiiiil-

organeii zal ik hier niet (iit'|icr ingaan, daar dal niet nm^clijk i^

zonder een groot aanlal al'liL'eJiliiiii-cM en wijdloojiige i)esclirii\ iiigen.

Sleclils enkele |iniileu wil ik iels nutier liespreken.

Hel is o|( zieli/.eÜ' t\'Viïf> merkwaardig, dat de in de liiignaliisliaan

hiniieiigedrongen li\ imglossusvezeleii, aan liet einde dier haan ge-

komen, zicdi gaan \erlaki<eii en eindkun|i|)eii gaan \(irmen. Zij

vormen daarhij echter niet alleen eindvertakkingen in het hind-

weetsel, docli dringen zelfs in het epithelium liiiinen. Meestal lilij\eii

deze (ijne nitloopers in de iiasale lagen van hel epithelinm liggen

en \ormen zij daar eimliietjes om enkele e|)itlieelcelien, somtijds

echter dringen zij ook diep.M' in het epithelium binnen (fig. i e).

Het schijnt echter, dat hel epithelinm daarbij een zekeren weer-

stand biedt, die hel \()or de zeiiuwvezeleu moeilijk maakt er in

door te di'ingen. ^Vant terwijl men in de gezonde longhelft overal

lijne vezeltjes in liet epilheütini ziet binnendringen, die men dan

ilikwijls tot in de bo\ensU' cellagen vervolgen kan, ziet men aan

de geopereenle zijde van de tong o|)vallend dikwijls, dat de fijne

regenereerende hvpoglossu.svezelen loodreclit uit het bindweefsel op-

stijgen, aan de ondei'zijde \an hot e|)ithelinm aangekomen, öf om-

bnigen en weer in 't bindweefsel binnendringen, waai' zij dan in

een eindknopje eindigen [tig. 1'/:, i^f wel, een eind weegs langs den

onderkant \aii hel e|)ilhelinni loopen, zontler er in te dringi'n, om
dan ten slotte nf er in te diingen of weder in 't bindweefsel terug

te keeren lig. 1 /', c;.

In de tweede plaats is eigenaardig, dat de eind\ertakkingen \an

ile hvpoglossnsvezelen in het bindweefsel dikwijls een opvallende

overeenkomst in \(irm \erliionen met de eindplaten die liij de

regeneratie na cen\oiidige doorsnijding \an den n. hvpoglossus alleen

(proefreeks a] op de spii'rvezeleii van de long gevormd worden.

Als voorbeeld dienen lig. 2 en 'A. waarbij lig. 2 de reproductie is

van een einiKertakking \au den livpoglossns, die |dal legen de

onderzijtle van hel c|iithelium in een pa[)il van het tongslijnnlies

in het bindweefsel lag, en lig. 3 een geregenereerde motorische

eindplaal op di' iongs|)iervezelen voorstelt. Zelfs in een zoo volkomen

ander milieu als waarin zij zich plegen Ie ontwikkelen, schijnen dus

toch de hvpoglossiisxezelen er naar te streven, de voor hen Ivpische

eindvertakkingen voort te brengen.

Ten slotte zij nog hel volgende vermeUI. In hel verloo[i van de
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l""ig. '2 Eiiidverlakking van euii liypu-

glossus vezel iu liel biiuhveefsel van

het slijmvlies ("egelgroep b).

Fig o. Geregeiieieerde nioloiisclie

eindplaat van den liypoglossus up een

spiervezel van de tong. (egel groep u).

vertaUkiiigeii \;iu <leii iier\ ii-> liiiyiialis liggen groepen ï^} iii|i;iiliisclie

gaiigliencelleii verspreid. De liiigiialisvezelen vormen np en tun dexe

gaiigiieneclien een dnidelijk wijdniazig net- of vlechtwerk van oni-

S|)iiinende vezelen. Na de dt)orsnijding van den iingiialis verdwijnen

deze vezelen nit de preparaten, degenereeren dus l)lijki)aar. De

liypoglossnsvezeleii schijnen nn niet in slaat te zijn, deze omspinnende

vezelen opnieuw te \(irnuMi. Tennuuste ook daar waai- liij lie pr(>-

paralen van serie !> duidelijke groepen van ganglieneellen naast

lingualisvertakkingen lagen, die vol waren van regenereereiide

hj'poghissusvezelen, vond ik in geen enkel geval een spoor van het

bovengeniienide vleclilwerk.

Resnnieerende lilijkt dus, dat regeneratie van nioloriselie vezelen

in sensil)ele banen wel degelijk mogelijk is. Herstel van funetic

treedt tiaarbij e<'hler nii-t op, daar de niotorisrln' axoncn in de

onmogelijkheid vei'keercii liun eindstation (de spiervezelen) te bereiken.

Toch is ()ok hierbij nog wel in zekere male een herstel van functie

mogelijk. In de eerste i)laats gaan enkele hvpoglossnsvezelen uiel
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over iii licl |(('ii|ilirio f^e<leelle \aii <leii ii. Iiiigiiiilis, durli gidoicii iii

liet periiiemale hiiuhveefsel verder. Ook deze vezels bereiken, zij

hel dan ook veel later <l;ui de aiidero, ten slotte de tongspieren en

vormen «luii direct iiiolori<clie eiiidplaten o|i de spicrvezelen, die dan

eciili'i- d(>orüaan> lieperkl lilii\eii lol ilie spier\ezeleM, die in de

oinj;cviiiü- der m-ooic /.emiw—lammen liggen. In de twoeile |)laat!>

kan Ik'I snoikonien, dal een eindlakje van een geregenereerde!! Iiypo-

gi().<sns\e/.i'l ml lid >iilimn<'enze biiidweefsel weer in liel spierweel'sel

ovci-gaal. l>aii /iel men een dei-gelijk takje een eindweegï; lang.s de

spiei'vezels loo|>en. k)l liei len slotte een klein eindplaatje op de

opper\lakle daarvan \(irml. Dit liel) ik evenwel sleclils in hoogst

e!d<ele gevallen en ^leelils hij dieren, die ge!'ni!!!ei! tijd 4 tot ö

maanden na de opei'atie wei-ilen gedood en ondeiv.oelii. knnneii

eonstateeren.

Leiden, 18 Fel.rnaii 1013.

Natuurkunde. De Heer v.\n dkr Waai-s spreekt: ,,i h-rr Jut

liiiiit (i-iiitriii dl' raste toestand cerdwijnt ter heaiilwoording van

de vraat/, in hoerer dit punt vergeleken kan laorden met het

kriti'ic/i punt van een vloeistof, ^fen doet dit het ijemakkelljkst

met behulp der \^f-kroinine'\

Teekent !uen de «|'-k!'omme bij het lri|)elpnnt, dan i-aken aan een

zelfde i-eehte lijn 1" de i|--ki-oiniiie vloeistof-damp, 2" de ifvk!'omine

voor de vaste stof. Stellen wij hel meest voorkomende geval, waarin

'- <C 'V/ <C ''' i*- '*Ü verhooging van iem|ieraliinr dalen de i|'-krommen,

maar niet evenveel. De \loeislofdanipkronime daalt sterker dan de

kromme van de vaste stof. Relatief stijgt dns i]\- Kn de i-aaklijn

voor de eoëxisteei'ende toestanden vloeislof-danip, en die voor de

eoë.xisleerende loesiamlen \ loei>inf-\ ast zijn dus gesoheiilen. De drnk

is toegenomen, niaai' die \(ior ile eoë.xistenlie \asl-vloeibaar veel meer

tlan \oor de eoë.vistenlie \ loeislof-da!n|). Hij voortzeiling van ver-

liooging der lempe!'ainnr. zal de i('-ki-onime voor de vloeistof steeds

meer en nieer lol de il'-kiomiue \an de vaste sitif nade!'C!! en bij

de te!npei-atnnr, waarbij de vaste toestand verdwijnt deze bij oneindig

hoogen drnk bei-eiken. Terwijl bij het kritiseh pnnt vloeistof-damp

deze twee toestanden identiek zullen wo!'den, is daai'enlegen tie \;\.sle

toestand door den \ ioeisloftoestaml weggedreven. Dit lieeft echter

plaats bij een drukking gelijk oneindig en dns in een volnine gelijk

aan r„. Boven deze temiieialnnr bestaat de vaste stof niet meer,

m;uir wel ile vloeistofloestand. Ik heb eehter eklei's aangeiooml. dat
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dan, als de drids. wnli'i' lol (niciiidiji iiaderl. oii liet xoIiimr' du> lot

v„, de viskeus-\as(e toeslaiid waarscliijidijk /.al iiiireden.

Besclioiiwen wij mi liet geval, waarin, zooals bij water en ijs,

''s !> iV/ i'*, dan loopt <le />,7'-lijii voor de coëxisteereiide phasen van

nit het tnpel|iniil naar lagere teniperatnron. Xu zijn er twee gevallen

mogelijk, n.l. u!' dal de/.e lijn x'oDrldineiid naar lagen- leni|)eratnrcn

Ulijft loopen, en p voortdnrend stijgt tot oneindig groot ; ot" ilat /.ij

na zeker nninniuni van leniperatiinr te liel>ben liereikt, weder, al-

vorens /) oneindig groot is geworden, naar lioogere teniperalnnr gaat

loopen. Mocht dit laatste het geval zijn, dan is er in de ^>,7'-lijn

der eoexistentie een piini, waarin -—= =r 3c is. dl r,.; =r e,
ilJ i',,/ — r.,

is geworden. En vuor de liooger gelegen punten der eoëxistentielijn

is dan <v/^<v geworden, en hel hierboven beschreven geval weder

ingetreden. Maar ook als r aliijd grooter dan r,,/ blijft is er geen

verschil van beteekenis. Bij de lein|ieratuiir van het verdwijnen van

den vasten toestand, welke dan lager is dan de leniperaliuir \an hel

Iripelpnnt, gescluedt dil \erilwijneii bij een drnkking gelijk oneindig.

Daar nu echter i-s steeds grooter is dan /•,, , kiiiuieii wij <leii leiin

,,weggedre\en ' moeilijk blijven \ ollimiden. De \olnnies is en r,., zijn

evenwel ook nu l)eide gelijk /,, geworden, en bij verhetling der

leinperaliinr is liet weder alleen de vloeistof, welke beslaan kan.

Men zon nog, als wij ooi^ liii-r weder aaiiiieiiieii. dal \ kicistolien

onder zeer hoogen druk, en dus in zeer klein volume, bijna gelijiv

t'o, den viskeuzen toestand aannemen, o|) lu't volgende verschil kunnen

wijzen. Is r,, <^ r,i . dan hettben deze slotlen bij teinperatin-cn, iels

beneden die \'aii het xn-rdwijiien \aii den \ aslen toestand, in \oliiiiies

die weinig grooter zijn dan r,, den vasten toestand, bij toenemend

volume den viskeuzen loeslaiid en bij verdere toename van het volume

den vloeisiofloesland. Is daarentegen '"^^ ''w > ''^i" '^ ^^^ volgortle

der 2 \asU' loestanden de omgekeerde.

Hij de hoogste temperalunr voor hei beslaan \an den \asteii toe-

stand is onder oneiiuligeu dink Ih'I \eiscliil uissclien \ a>l en \ iskens

wajirstdiijn 1 ij k weggevallen

.

Sterrenkunde. — De Heer Dk .Siïtku doet eene mededeeiing over

:

,,AV// ln'irij.f mor ih' 07iri'vaii(l('rlijklu'l<l van tic sni'llu'id run

lu't Urht."

Wanneer een lichtbron zich beweegt mei eene snelheid u, dan is,

'

Ndlgens de iichüheorie xan RiTZ, ilc \ttorl|)lantingssnelheid \an het

nilgezoinlen lichl in de richting dier beweging r -\- u, als <.' de voort-



|il;inliiii;ssiiollK'iil is \;iii door ooiio riKstoiidc; hr'Oii i,itj;t'ZOMclcii liclit.

In aiiilcr.' llioorien (I.ouf.nt/, Kinstkin) is do snelheid \;iti iiel iiclit

altijd e, oiial'liankclijk \aii den liowegingstoestaiid \aii de liroii. Nu

i-^ lio( ^emalxkclijk in Ie /.ieii dal de li\ |Kidiese \uii IJiT/ tot gevolg-

ti'ekkiiigeii leidl, die ton eonenmale onaamiomolijk /.ijii.

I^oseiioiiwi iiieii een der eonipoiienleii \an oen dubliolstci', en een

waarnemer op een grooten afsland L. Ijaat de ster op den tijd t

eene snellieid lielilien waai'van ile coinpoiienlo in de fieliting naar

den waarnenuT u zij. Kr zal dan eene vergelijking l)estaaii

Het lielit, door de ster uitgezonden op den tijd t, bereikt don

waarnemer op den tijd t := / -j- '^j,- — mi. Als men de tweede en

hoogere machten van "/, verwaarloost, is, in de theorie van i\iTZ,

<(;=^',;. In de andere tlieorien is « = O. Men heeft derhalve, als

T„ ^ <o -f '^/c. gesteld wordt,

/, =/(t-t„ + «») of n = ,f{x—r,\ .... (2)

Als ii u niet onmeetbaar klein is, zal de funetie 7 versehillen van

ƒ. Voldoet dns (1) aan de wetten der mechaniea, dan zal (2) daar-

mee in strijd zijn, en omgekeerd. Nn is <t volstrekt niet klein. Bij

spectroseo|)ische dubbelsterren, waar ook // niet klein is, kan dns

KM
au zeer aanzienliike waarden bereiken. Neemt men b.v. ;/ = lüO

*
sec

en veronderstelt men een parrallax var. 0".J, d.i. ^/c = 33 jaren, dan

wordt teil ruwste rtMr=4dagcn, dus geheel \an dezelfde orde als

de periode van vele der best bekende speetroseopisehe dubbelsterren.

Daar uu inderdaad de ervaring leert dat de ivriiiri/enomen snel-

heden, d.i. de \ergelijking (2), zieh zeer goed door eene Keplersche

beweging laten voorstellen, en ten oxervloede in vele ge\'allen de

uit de radieele snelheden afgeleide baan door visneele waarnemingen

(zooals bij (f FA{un\e'\, ? Hereulis, ote.) of door eelipswaarnemingen

(bij Algül-variabels) wordt bevestigd, moet men ooneludeeren (t = O,

fl.i. de liehtsnelheid is onafhankelijk van den bewegingstoestand \an

de bron. De theorie van Ritz zon ons dwingen tot de absurde aan-

name dat de l)ewegiiig dezer sterren niet door de gravitatiewet van

Nkwton werd beho'^rseht, Uiaar door eene andere, veel ingewikkelder

wet, waarin de afstand \an de ster tot de aarde zon moeten

voorkomen.

78
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Scheikunde. — Do Heer Schrkinkmakers biedt ceiie iiiededeeling

aan o\er: „Evenwichten in ternaire utelsel.i. V.

Wij hebben in de vorige mededeeling liet geval buiten beschonwing

gelaten dat de rechte lijn ZFZ^ van fig. 1 (IV) met de lijn XFY
dezer (igiuir samenvalt. Beweegt eene vloeistof zich van het punt F
dezer figuni- uit naar A' of naar }", dan is, zooals nit (11") (IV)

volgt, zoowel de teller als de noemer van R gelijk nnl.

</jP

De waarde van — uit (11) (IV) wordt dan onbepaald, zoodat wij
dl

dit geval afzonderlijk zullen l)eschouwen. Om de berekeningen te

vereenvoudigen bejialen wij ons hier weer lot het geval, dat de damp
slechts één komponent bevat, zoodat wij ,c, en //, nul kunnen stellen.

Onze evenwichtsvoorwaarden zijn in dit geval door (18) (II) en

(19) (II) gegeven; wij schrijven deze thans:

*A-+yA--^ + ^> = ^

'

(1)
dZ dZ

1

(.v-a)— + (3/-(J)^ - Z + C= O
Ö.V O!/

J

Ontwikkelt men deze naar ,r, //, P en T en stelt men .i- = <t en

1/ =: 3, dan vindt men, als men dezelfde notatie beliondt, als in

mededeeling (II) :

ad.v -j- bdy -\- ^crf.c' -(- ddxdy -{- kedy' \- ....

— _ CdP + DdT + (2)

im.«' + sdady + i«(iy' -(-... = AdP—BdT -f . . . . (3)

In vergelijking (3) ontbreken de termen (/.rdP, </>/(/ F, d.nIT en

dydT. A, B, C, en D hebbeu liierin dezeltUe beteekenis, als in

mededeeling II; men moet daarin thans echter ,e =z a, i/^^, ,v^ =
en l/l = O stellen.

Wij laten nu de met /•' \orzadigde cu uu't damp in e\en\\iclit

zijnde vloeistof ile lijn ZFZ, in (ig. 1 (IV) doorloopen. Wij stellen

daartoe dy ^ tg ff . d.v, uit (2) en (3) volgt nn

:

(a + blgq) dx -\- ^(c -|- 2dtg<p -j- eUf (f)dx^ -j- • • •

— _ CdP + DdT + (4)

4(r + 2stg<i + ttg^q) d.r' + . . . = AdP—BdT + . . . . (5)

Wij laten nu de rechte lijn FZF^ \\\ fig. 1 ,1V uicl de lijn A7'')'

dezer figuur samenvallen. Daar A7*'}" de raaklijn is in het punt /''

aan de dooi' /'' tjaande vloeistoflijn van hot heterogene veld, zoo is

deze bepaald door;
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((tr f [js)il.v -\~ («.V -L (iii)(li/ = ndr -f Inhi t=. O.

Als in lin. 1 il\'! (Ie lijn Z/-'Z, dus met de lijn AA'}' Siunenval

(lail is (t -\- Il lij (j =r O.

Siilistiliu'crl men deze waarde van /</ 7 in (4) en i5\ dan krijgt

men ;

-
5^, Q <'>" +... = — Cdl' + DdT + (Ö)

— S . </..' 4- . . = AdF~BdT 4- (7)

Hierin hebben ^2 01 '^' dezelfde waarde, als in medcdecling (II)-,.

tiainelijk -.

Q—2al)d—a'e—b''e

S—a't + h'-r--2abK = (rt-.s') (trr -f 2«|ïs + /iV)

Bij eei'ste benaderinji; kunnen wij ons bepalen tol de in (fi) en y7)

opgesclireven tei'iiien ; wij vinden liiernit:

dF _B Q -(i8

d7'~74.' Q-IS

waarin ;/ en / dezelfde beteekenis hebben als in niededeeling (11), n

(8)

C DX^ ~ en (/ ^ —
A B

verder volgt
!r'

B Q-uS A Q-).S
dP=z — . -^-^— d.c-' dT =— .

—
. d.v- . . (9)

2h' BC -AD 2lr BC—AD ^ '

waarin wij, evenals vroeger, BC—AD^O nemen.

Nemen wij eerst een /',.f-diagram, zooals in de lig. 2 'IV) en 3 (IV).

Daar B = H— »j steeds positief is, zoo heeft dP hetzelfde teeken

als Q—iiS. In niededeeling (II) hebben wij gezien dat '^^—.uN negatief

is, als de door /'' gaande kookpnntslijn der met /•' verzadigde op-

lossingen in het pniit F naar O toe gekromd is. Het pnnt O stelt

hier de in den damp optredende kom])onent vooi'. De kookpuntslijn

heeft dan een vorm als kurve <tF/) in tig. 1 (II). Daar <//' nii negatief

is, zoo moet de y^./-kurve eeiien vorm hebben als cF'd in tig. 2 (IV).

Is de kookpuntslijn der met F verzadigde oplossingen in het pnnt

F van het pnnt <> af gekromd, zoo "dat zij eenen vorm heeft als

knrve aFf> in tig. 2 (II), dan is Q—;i,S' positief. Uit de waarde van
'//-• uit (9) volgt nu dat de /^./-kurve eenen vorm moet hebben als

kurve cF'd der iig. 3 flVj.

Om de 7',,t'-kurve in de nabijheid van het punt /'te vinr'cn ..loeten

wij twee gevallen ondersoheiden.
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r> r of -1^0. ]b Q— ).S negatief, dan is de verzadigingskiirve

onder eigen darapdruk van F in de nabijheid van F naar O toe

gekromd en heeft zij dus eenen vorm als kiirvc n F/) in fig. 1(11);

(IT is nu negatief en de 7Vi'-kurve heeft dan eenen vorm als kurve

cF'd in fig. 2 (IV). Is Q- ).S positief, dan hoeft de verzadigings-

kurve onder eigen dampdruk van /•" eenen vorm al.s (//"Ain fig. 2(ir,;

(IT uit (9) is nu positief en de y'.j-kiirve heeft eenen vorm als f/''(/

in fig. 3 (IV).

V<^v of .1 <^ O. Is Q~?S negatief, dan hooft de verzadigings-

kurve onder eigen dampdndv van F eenen vorm al.'i kiirve (iFf) in

fig. 4 (II) ; dT uit (9) is nu positief en de /"..i'-kurve heeft dus een

vorm als kurve cF'd in fig. 3(I\). Is Q—).S positief, dan heeft do

verzadigingskurve onder eigen dampdruk van /^eenen vorm als kurvo

aFb in fig. 3 (H) ; dT uit (9) is nu negatief, zoodat de 7',.'-kurve

eenen vorm heeft als kurve cF'd der fig. 2 (IVj.

dP
,

n
Uit de waarde van -,, uit (8) volgt dat deze niet gelijk is aan

(/7"
'

.1

de met do rechte lijn A/')' dor tig. 1 (IV) overeenstemmende /','/-

kurve zal in fig. 4 (IV) dus niet de smeltlijn Fd in 7' raken. Terwijl

dus, zooals wij vroeger besproken hobhon, allo /^7-kurven in fig. 4 (IV)

de smeltlijn van F^ in het punt F raken, is dit niet meer het geval,

als de rechte lijn ZFZ^ in fig. 1 (IV) met A"/'F samenvalt.

Om deze /', 7-kurvo in de nabijheid \an hel punt /' nader te

l)epaien, elimineereu wij uit (6) en (71 d,v- ; wij krijgen dan :

a,d.v'~ir...= {AQ—CS)dP—(BQ—l)~'^)ilTil>^d.r.dP^e,da:dT+.. . . (li>)

Hierin zijn, daiir dF on d'J' volgens (9) van do orde (/./ " zijn,

dxdP en dxdT van de orde d.v^ ; de weggelaten termen zijn alle

van de orde liv* en hooger. Wij substitueeren nu in ;l(\l de waarde

van (/,(, die wij uit (7) kunnoii afleiden nl. :

(/.» + .. = «, VAdP — BdT 4- (11)

waardoor (10) overgaat in

o, {AdJ'-Bd'jyi-^ — (AQ - CS) dP - {BQ-DS) dT +
+ a,{Adp—Bd'ryk(b,dP+c^dT) . . (12)

waarin de weggelaten termen van hoogere ordo dan d.r' zijn. Wij

schrijven voor (12) :

(AQ—CS) dP-- (BQ-JDS) dT = {h, dP -f <•, dT) (A dP -BdT)\i . (18)

of:
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{a^v-i,^xr = (i,^r\c.,.\r{Ay--nX). . . . (U)

üin (14) te onderzoeken nemen wij eene rechte lijn a^ )'— />, A' = (f,

waarin tf oiieindij^- klein, zoodal deze lijn evenwijdig uaii en iii de

onmiddellijke nabijlieid der raaklijn in liet punt /' lij^t. Hare snij-

punten met (14) zijn gegeven door :

,1^ y — /., X = (( en {/>, Y + c, Xf {A Y—BX) r= ó\

lliei'aan wordt voldaan door
;

F=r;, .d% en X^h^.ó'it (15)

dus ; <i,a^ - bji;, = O en {b^a, + cjj.y {Aa, — Bb,) — 1

of:

-^ {Ab, - Ba,) (b,b, + c,aj^ = 1 . . . . . (IG)

{Ab,-Ba,){b,b, + c,aJ' = l (17)

Daar A' en )' idel \an teeken veranderen, als (f van teeken ver-

andei't, zoo volgt dat de 7*, 7-kurve in het punt i^ een keerpunt heeft

en wel zoo, dat men aan beide zijden van de raaklijn in F een lak

van deze kurve vindt. Nu is a, = A{Q — ).S) b, = B{Q— /Lt*S')

Ab, — Ba, = {BC — AD) S

zoodat Ab,, — Bd, positief is. Uit {Ui) en (17) volgt nu dat b^ en

A{Q — ).S) hetzelfde teeken hebben en iietzelfde voor </. en B \Q— n«S').

In verband met (15) \ülgt :

(IT of A' heeft hetzelfde teeken als A{Q — hS). . (18)

dr „ V „ ,. „ „ B{Q-iiS). . (19)

wat met (9) overeenstemt.

Wij zullen thans eenige gevallen beschouwen.

r> r dus .1 >() en /. >() : ^,> — / -S< O ; Q — ^iS <;_().

Uit :

dP _^A Q—ftS_ A

dT^B' 'Q^Js~B
(/—u)5'

1 + ^ ^^

-

Q—kS (20)

volgt dat —kleiner is dan . (Uit onze veronderstelling ^C

—

AD^O

volgt nl. /- ƒ« > 0) Als in tig. 1 de lijn (/,/'</ de raaklijn aan het

punt /" der niet geleekende smeltlijn voorstelt, dan zal de f, 7'-kurve

XFV in haar keerpunt F eene raaklijn hebben, als de door F ga<inde

stippellijn in tig. 1. Uit (18) en (19) en evenzoo nit (9) volgt, dat r/P

en dT negatief zijn, zoodat kurve A'i'^J'm lig. 1 van i*^ uit naar lagere
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T

teiriperatnien en drukken moet

JP I
gaan. Dit laatste kan men ook

op andere wijze vinden. Wij

nemen dtiartoe het niinimum-

sineltpnnt der xerhinding /•',

dns de temperatniir '/'/ van

tig. 1 ; daar Q — /N<(), zoo

heeft Inj tleze temperatniir de

\erzadigingslijn onder eigen

(hxmpdruk \an /' een vorm ai.s

Fig. 1. knive n F/> in (ig. 1(11); in welke

wij ons tevens de raaklijn AF)' geteekend denken. Daar deze raak-

lijn slechts één pnnt, n.1. hel raakpunt /', met de xerzadiging.'^knrxe

gemeen heefi, zoo zal in lig. 1 eene door het pnnt F gaande ver-

ticale lijn de kurve XFV ook slechts in het punt F alleen mogen

snijden.

Wij nemen nn eene temperatuur 7" iels lager dan 'J'j.-. denkt

men zich nn in (ig. 1(11) ook nog de verzadigingslijn onder eigen-

dampdrnk dezer temperatuur F' geteekend, dan ziel men dal deze

de lijn XFÏ in twee punten snijdt. In (ig. 1 moet dus eene met

de temperatuur 7" overeenkomende verlikaie lijn de kurve XFV
in twee punten snijden.

Neemt men eene temj)eraiuur 7", iels iiooger dau 7'/-, tlan\indl

men dat de mei deze temperatuur overeenstemmende vertikale lijn

in (ig. I de kurve XFV niet snijili

Wij uemon nu de kookpunt.slijii van de \erliiiuiing /•' \au den

druk J'r, die van eeu iels lagereu dndc /" vu die van een iets

hoogcren druk J^" . Daar /^ — M -^ <C ^^' '^^^ volgt dat die van den

druk /'/ oen vorm heefi zooals kurve a F/) der fig. 1(11\ waarin

men zich thans echler de pijlen in tegenovergestelde richting moet

denken. Uil eene beschouwing van deze kookpnnislijnen volgt dat

kurve XF) in (ig. 1 do(u- eene mei den di uk /'/' o\ereenkomende

hurizonlale lijn alleen in /', en door eene mot den iets lageien drid<

/" overeenstemmende horizontale lijn in Iwee punlen gesneden wordt.

r>r dus .^>0 en ;.>0; Q — ?. S <: Q . Q-fi.S>0.

rit (8) volgt dat -- negatief, uit (9) en ook uit (18) en (19) dat
dl

(CF negatief en (//' |)Ositief is. In (ig. 2 stelt (/,i'V weer de raaklijn aan

hel punt F der niet geteekende smelllijn voor; de door hel pnnt F
gaande gestippelde lijn is de raakliju in het keiupunl /•' vaii kurve A7'^) .

Dat kurve .\7-'}' \au /•' uil naar lagere leniperatureu en hoogere

dridvken gaal, kau men ook op de volgende wijze atleiden. Uil eene
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z
y^Y

hescliniiwing van de verzadigings-

lijiii'ii onder eigen dampdnik van

ei (ie loniperatunr 7'/.-, de iets lagere

icMipei'iUinir 7" on de iels hoogere

leni[)eralunr 7'" volgt dat liurve

XFY in tig. 2 door de met de

temperatiinr Ti.- overeenstemmende

verticale lijn alleen in F en door

_ de niet de iets lagere temperatuur

7" overeenstemmende verticale lijnFig. 2.

in twee punten gesneden wordt.

Daar Q — fi'S'^O, zoo heeft de kookpuulsiijn der met F ver-

zadigde oplossingen bij den druk Pf een \omu zooals kurve aFh
der fig. 2(11), in welke men zich echter de pijlen in tegenoverge-

stelde richting denken moet. Denkt men zich in deze figuur deraak-

lijn A'Fl'dan ziet men dat deze, behalve het raakpunt 7^, nog twee

snijpunten met kurve nFb gemeen heeft, die beide tot eene lagere

temperatuur als Tp behooi-en. De met den druk iV overeenkomende

horizontale lijn in lig. 2 moet kurve XFY dus behalve in F nog

in twee andere punten links van het [)unt F snijden; het ééue snij-

punt moet op den tak XF, het andere op den tak YF liggen.

Neemt men nu de kookpuntslijn van een iets lageren druk P' dan

wordt deze door de lijn A7''}' in lig. 2(11) in twee punten gesneden.

De met dezen druk P' overeenkomende horizontale lijn in fig. 2 moet

kurve XFY dus in twee punten snijden.

De kookpuntslijn \ an een iets hoogeren dridv P" wordt door de

lijn A7'')' in vier punten gesneden, waarvan twee o|> hel deel XF
en twee op het deel YF dezer lijn liggen ; de met dezen druk /•"'

overeenkomende horizontale lijn in lig. 2 snijdt dan ook elk der

takken XF en YF in twee punten.

Neemt men in fig. 2(11) eene rechte lijn ZFZ^, die slechts weinig

in richting met de raaklijn A'7^^y verschilt, dan snijdt deze de kook-

puntslijn van den druk Pt- behalve in i*^ nog in drie punten, waarvan

twee op FZ^ en een op FZ. De met den dridi /*/ overeenkomende

horizontale lijn in tig. 2 snijdt kur\e Z.FZ^ dus in /•' en verderden

tak ZF in één en den tak ZJ^ in twee punten. Op tak Z^F moet

dus een punt met maximum- en een mei minimumdampdridi o[itreden.

Vy-v dus ^ > O en A > U ; (^—a.S> O ; (^— ft.S'> ü.

dP B
l il (20) volgt — positief en grooter dan ; uit (9) en ook uit (J 8)

en (19) volgt dP en dT [)ositief. Kurve XFY moet dus een vorm
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lielilieii, /.ooalï^ iii iig. 3 gctfckend, waarin d^Fd weer de raak lijn in

liet |iiint /'aan de niet geleekende snieillijn is en de door /'gaande

gestippelde lijn de raaklijn in liet keerpiiMl /-'aan knrve A/^)' voorstelt.

Dal kiirve \l) in lij:!:. -^ van

F uit naar iioogere temperaturen

en drukken moet gaan, volgt ook

weer uil eene beschouwing van

de verzadigingslijn onder eigen

(laiupdruk vau de teniperatnur 7'/.-

en van de kook|)untslijn der met

F verzadigde oplossingen vau den

druk /V • Beide knrven hebben

ui. iii (lil üexal een xcii'iu als inFig. 3.

(ig. 2 (II), zoodat de raaklijn XFY behalve dat zij kurve (iFh in hel

punt 7'^ raakt deze ook nog in twee punten snijdl. In overeenstemming

met lig. 3 vindt men, dal de met de temperatuur 7/.- overeen-

komende verlikale lijn de kurve A')7'' in twee punten Itoveu /-'en

de met den druk l'y overeeidiomen'de horizontale lijn de kurve A'/')'

in twee punten links van F moet snijden.

L^it eene beschouwing van rechte lijnen, die slechts weinig in

ricliliug met de raaklijn \ I' )' verscliiiren, \(ilgt dal hunne /', 7-

kurven in lig. 3 op den eeneu van /•' uilgaandeu tak een punt met

maximumtemperatuur en een met ma.ximumdruk en op den anderen

lak, behalve twee dergelijke punten ook nog een met miuinuim-

temperaluui- en miniuuiuidriik moet \erloonen.

De alleiding en verdei-e beschouwing der andere gevallen laat ik

aan den lezer o\er.

Wij knniicu den htoji \au de in \(U-ige uiededeelingeu bi'spniken

vcrzadigingslijnen onder eigen dampdruk eii \au de ko()k|iuul.-lijneu

der met vaste stol" verzadigde oplossingen ook noi: 0|) andere wijze

bepalen.

De slabiliieil vorderi ui.: zet men een stelsel bij konslaute tenijie-

laliiiii in een ander om met kleiner volume, ilan moet de druk

toe-, zei men het in een ander om mei grooter volume, dan moet

de dridv afnemen.

Wij kiiiiiien dil ook nog op de \olgende wijze inzien. Hij den

diid< /' beslaat het stelsel N, dai zich bij den diuk J' -\- (W in hel

stelsel 6' omzette. Wij slellen de > vau hel slelsel N bij de drukken

7-' en l'-\-(ll' door s/> en ï/^+,//', die van het slelsel S' door g'y

en >>'/'-|-,/p voor.

Daar bij deu drid< /' het stelsel .S' het stabiele is zoo moet : sr <^ S'/-.
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l»:i;ii- liij den iliiik /' { '//' lnM slolsol S' liol sijihiclc is, zoo Iliocit:

s'/'-f-i//' <C S/'+i//'- '^'i'll i'i''i' ''' \oliimiii;i van .S' cii .S' liij den drnk

/* door I" on 1' vooi-, dun k;iii men de luutslc xoorwiuirde ook

sclii'ijvuJi

:

Ilienul vt)li^l nu, in v('rl);ind nicl de eerste \oorvvaai'de:

l",//'< VdP

dus T' -^ r iiis (//' |iositief en i"]> T als <//' negatief' is.

liet volnine T" van iiel stelsel S' is hij den drnk l'-\-ill' gelijk

V' A ilP, waarin negatiet ; lueriut volgt nii:^ dl' dP ^

V" <^ r als (//' positief en V" ^ V als dl' negatief is.

Vergelijkt men dus twee stelsels S en S', die zicli bij konstante

teniperatiuir door eene kleine drnk verandering in elkaar omzetten,

dan volgt nit het vorige :

bestaat N bij hoogeren druk dan S' dan is het volnme van ..S

kleiner, bestaat S bij lageren druk dan S' dan is het volume \an

S grooter dan dat van S' . En omgekeerd :

heeft ,S' een kleiner volume dan S' dan bestaat 6' bij een hoogeren,

heeft >> een grooter volume dan S' dan bestaat aS' bij een lageren

druk dan S'

.

Men kan dil ook zoo uitdrukken :

een stelsel ,S zet zich l)ij drnkverhooging om in een stelsel met

kleiner en bij drukverlaging in een stelsel met grootei volume. En

omgekeerd :

zet een stelsel »S' zich in een ander om met kleiner volume, dan

moet de drnk toe-, zet het zich om in een stelsel met grooter volume

dan moet de druk afnemen. Men kan hierbij de volumina der beitle

stelsels vergelijken óf beide onder eigen druk, öf beide onder den

druk van het stelsel S of beide onder den druk van het stelsel S'

.

Het is duidelijk dat eene overeenkomstige beschouwing geldt voor

twee stelsels .S en S' , die zich bij konslanten driü< door eene kleine

temperatnurvei'andering in elkaar omzetten. Wij kunnen de boven-

genoemde regels ook op antlere wijze voor het door ons beschouwde

geval, nl. \oor het evenwicht : \ast -|- \loeistof -|- gas afleiden.

Wij nemen daartoe bij de temperatuur 7'en den druk 7' een komplex,

bestaande uit n hoev. /'-(-/» hoev. L -\- q hoev. G. Wij laten nu

bij konstante jf' en P tu.sschen deze i)hasen eene reactie plaats

grijpen, waarbij zich :

(n -\- dn) hoe\ . F -\- [m -]- dm) hoev. L' -\- {</ -\- d(fi hoev. G'
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vormt en waarin // en G' slcclits oneindig weinig van /. on G
verschillen.

De voluine\ermeerdering A bij deze reactie is dan bepaald door

:

dV dF dV. dV,
vdn -f- Vdm -\- V^dq -f »n -— dx }- m -— dif -\- n -— d.v. -\- n -— d^..

0.V Oy o,c, dy,

Daar de totale hoeveelheid van eik der drie koinponenten bij deze

reactie onveranderd blijft, zoo heeft men :

ad)t -(- .vdm -\- ,i\dq -\- mdx -\- ijd.e, = O

^dn -|- ydm -\- y^dq -{- mdy -{- qdy^ = O

dn -\- dm -f- dq= 0.

Na oliniinalie van (hi, dm en il(/ vindt men :

m i{2/,-,i] .1 + (ii- .V) {A + C)\ dx-m \{x-u) A + {a-x
)
(J + Q! dy

-q\(y-ii) .4,+ 0?-.y) (^,+ C.)! dx,^ q\{x -«) A + («-.r,) {A,-\-C,)\ dy,

=:\{x,^a) iy-ti) - (•''—«) {y—^)] ^

welke wij ter afkorting :

mAydx — mAxdy— qA,/,dx, -j- qAj-^dy, ^ E A

schrijven.

Wij 7Adlen het nieuwe stelsel F -\- L' -\- G' z('u'i kiezen, dat liet

bij de temperatuur 7' en den liruk I'-\-(//' in evenwicht it^. Dan

zijn, zooals uit onze vroegere verhandelingen volgt; dv, dy, (/.e, en

dy, bepaald door :

[{x - a) r + {y - (i) .s| dx + [(x - a) s + {y — ,i) t\ dy = AdF

[(.r,—«) r + (.y,—/i) ..] dx + [U\—><) -^ + (.V, -^) '] dy = (A + () -//'

en twee overeenkomstige vergelijkingen, die dd\ en dy, bepalen.

Wij vinden hieruit:

E {H - s') dx = - (.s.'l,. \ iA,,) dl' K (/V—.s^j dy = (ïvl, -f-.'.!,/'
<//'

E{r,t,-s,-')dx,= (s,A,,YU'^!n)dP E(r,f,—e,"-)dy,= - {r,A.,^ sA^^dP.

Na substitutie vinden wij :

rA\ + 2sA^Ay f tA'y r,A\, + 2s,^,,^^, + «,yl%, _ A
m ; h q 7 — ~~ Tü

1"!

zoodat A en dl' tegengesteld teeken moeten hebben.

In bovenstaande betrekking stelt A de vobnueveraiidering voor

als beide stelsels bij denzelfden (!nik /' vergeleken worden; stelt

men de volumeverandering, als het nieuwe stelsel bi.j den dridv

p_|_ (//' genomen woi'dt,- door A' voor, dan heeft men:

dV,

waarin T' het lolale \olume van hel nieuwe stelsel bij den druk
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P voorstelt. IliiMiiit voluit dal L i-n L steeds lietzelfde eii L' antlP

steeds tegengesteld teekeii liel)i)eii.

Besciioinven wij thans het stelsel F -\- L -\- G bij constante tem-

poratiiiir, dus de \ erzadiji;iiifrslijii van /' onder eigen dani|)drtik en

haar gecoiijiigeerde (laniplijn. I)p/,e /.ijii in de lig. 7 (I), 11 (Ij, 12(1)

en 13 (I) door de kiirveii Manh en M^it^m^h^ voorgesteld.

Wij nemen nu lid siolsi'l S^ F -\- L -\- (i- dat bij den druk /'

en het stelsel S' ^= /•'-(- // -|- (i' dat bij den druk /" bestendig is.

Is nii het voluini' van .s" kleiner dau dat van .S' dan zal /" grooter,

is het \olunic \ an ,S'' grooter dan dat van > dan zal /•" kleiner

zijn dan P. -

Omgekeerd heeft men : is P' grooter dan P dan is het volume

van S' kleiner, is /" kleiner dan P dau is het volume van *S''

grooter dan dat van S.

Dit alles geldt, zooals wij vroeger gezien hebben, als .S' en .V' in

elkaar kunnen omgezet worden en als P en P' weinig verschillen.

Wij laten nu uit het stelsel .S' den damp weg, zoodat wij alleen

F -\- L overhouden. .Men kan nu twee hoofdgevallen onderscheiden,

naargeliing er tnsschen de drie phasen van het stelsel F -\- L -\- G
al of niet eene phasenre.actie mogelijk is.

A. Er is geen phasenreactie mogelijk. De drie phasen vormen dus

de hoekpunten van een driephasendriehoek, zooals b.v. Faa^ in

(ig. 4 (I). Men kan nu nog drie gevallen onderscheiden nl.

1. P -\- L gaat bij drukverandering in de eene richting over in

F + L' -\- G' en bij drukverandering in de andere richting in

F-\- L". Bij drukverandering in de eene richting ontstaat dus damp,

bij drukverandering in de andere ricliting niet.

2. F~\- L gaat bij drukverandering in de eene richting in F-\-L'-\-G'

en bij drukverandering in de andere richtiug in F -\-
L"

-\- G" over.

Er ontstaat dus damp zoowel bij drukverhooging als bij drukverlaging.

3. F-\-L gaat bij drukverandering in de eene richting in Z'^ -|~
^'

en bij drukverandering in de andere richting in F -\- L" over. Er

ontstaat dus geen damp, noch bij drukverhooging, noch bij druk-

verlaging. Het onder 1 genoemde geval is het meest voorkomend,

de onder 2 en 3 genoemde treden slechts als uitzondering op.

B. Er is een phasenreactie mogelijk. De drie phasen worden dus

door drie op eene rechte lijn ligüende punten voorgesteld. Het stelsel

F -{- L kan dan door eene volumeverandering, waarbij echter geen

drukverandering plaats grijpt, in het stelsel F -{- L -\- G worden
omgezet. Zoolang deze drie phasen bij elkaar zijn verandert bij eene

volumeverandering noch de druk, noch de .samenstelling van vloei-

stof of damp ; er grijpt alleen eene reactie tnsschen de drie phasen
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plaats. Wij kiinneii nu luvir jielaiig; van deze reactie drie gevallen

ondeisclieiden.

1. F:^L + G.

In de grapliisi'lie voorstelling ligt liet punt /' tlus lussolien de

punten A en (1. Bij volumeverandering in de eene richting ontstaat,

bij volumeverandering in de andere richting verdwijnt dus vaste stof.

2. F+L:^(r.
In de graphische voorstelling ligt liet [)uiil G dus tusschen de

punten F en L. Bij volumeverandering in de eene richting ontstaat,

bij volumeverandering in de andere richting verdwijnt dus gas.

3. F-\-(y:^L.

In de graphische voorstelling ligt hel [)unl L dus tusschen de

punten /' en G. Bij volumeverandering in de eene richting ontstaat,

bij volumeverandering in de andere richting verdwijnt dus vloeistof.

In het algemeen zal, als bij eene der sub .1 of /? genoemde reacties

zicii ilanip vormt, het volume grooter, en als damp verdwijnt, het

volume kleiner worden. Toch kan ook het tegenovergestelde plaats

vinden; men kan dil op de volgende wijze inzien. Om /•'-!- L in

p -|- IJ -\- G' om te zetten, vormen wij eerst uit L een weinig van

den damp G' ; de vloeistof L gaat hierdoor in eene iets andere vloei-

stof />" over. Om nu L" in I.' over Ie voeren moet er of vast /' iii

L" oplossen of uil L" uitkrislailiseeren. Als deze oploósiiig of ki'is-

tallisalie van /' nu met eene groote voluinevermindering gepaard

gaat, dan kan deze de voinmeloename, die bij de dampvorming

optrad, overtreffen; het stelsel /' + /. gaat daii onder volumeafname

in F+ />' + G' over.

Eene dergelijke omzetting is vooral te verwachten in punten der

ver/.adigiiigslijn onder eigen dampdruk dicht bij het punt /"gelegen.

De vloeistof L verschilt dan weinig in santenslelliiig met de vasie

stof /•', zoodat om aan de vloeistof eene kleine verandering in samen-

stelling te geven, groole hoeveelheden vaste stof moeten oplossen of

uitkrislailiseeren. Veider zal in dit geval, als de vaste stof F ouder

volumetoename smelt, bij oplossing van /•' liet volunie toe- en liij

afscheidin»- van F het volume afnemen. Smell F ouder volume-

afiianie, dan zal bij oplossing v;,n F li"t volume af en Itij afschei-

ding van /•' het volume loenemen.

Voor punlen van de verzadigingslijn van /-'onder eigen dampdruk

in de nabijheid van hel piinl /' gelegen, kan dus het stelsel /' + L

onder volumeafname in /•'+ /. + *^' overgaan :

1. als zich iiij dien overgang vaste slof afscheidt en de/.e ouder

volumeloeiuxme smelt y I > c).
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2. als liij (lieii over^aiif^ vaste slof oplu-t en (Ic/.c (tmlcr vdlmiie-

afiiaiue smelt. ( l^ <^ i'),

Mcii kan li()\onstaan(le besc'liou\viii>irii mi np \(>rscliillemlo iiiaiiiorcii

tocpassoii. Ncoiiil iiioii h.w de v()liiine\eraii(lerin<;,- langs de xeiv.a-

(iigiiigslijn ondci' eigen dam|)di-nl< als Itekend aan, dan kan men de

drukverandering, iie(>nit men deze laatsie als bekend aan, dan kan

men de volnnie\erandei-ing l)e|nilen. Wij zidien liier alleen laten zien

dat deze besclioiiwingen met onze vroegere in overeenstemming zijn.

Wij nemen eerst het geval dat alle |)iintcn \an de vei'zadigingslijn

onder eigen dam|)druk heti-ekkelijk \er van liet pnnl /•' xerwijdeid

zijn, zoodat liet tweephasenkomplex F -\- L zicli onder \olnmetoe-

name in het driephasenevenwicht F-{-IJ-\-(r omzet.

Wij stellen het evenwicht F-j- L -\- (r door <ien driephasendrie-

hoek Faa^ van lig. 3(1) of 4 (,1) voor ; het tweephasenkomplex F -j- /.

wordt dan door een pnnt der lijn Fa voorgesteld.

Daar het bij den druk J' bestaande stelsel F -\- f. volgens onze

veronderstelling onder volumetoename in het bij den druk /" be-

staande driephasenevenwieht F -\- L' -\- (_t' overgaat, zoo moet de

nieuwe druk /" kleiner zijn dan P.

Uit eene beschouwing van fig. 3(1) of 4(1) volgt nu dadelijk dat

de nieuwe vloeistof L' zoo moet liggen, dat de nieuwe konjngatielijn

FL' aan de andere zijde van /•)/ ligt dan het punt n^. Hieruit volgt

dus: de konjngatielijn vast —vloeistof draait bij drukverlaging van

het damppunt af en bij drukverhooging naar het damppunt toe.

Men ziet dadelijk dat dit met de drukverandering langs de ver-

zadigingslijn onder eigen dampdruk in dg. 7(1) en 11(1) in ovei'een-

stemming is.

Laat men nl. de konjugatielijn vast —vloeistof \aii uit m naar J/

of langs m a M of langs jh h M draaien, dan draait ze steeds naar

het damppunt toe, terwijl de druk toeneemt. Wij nemen thans het

geval dat de verzadigingslijn onder eigen dampdruk van F ten deele

dicht bij het punt F ligt. Wij onderscheiden nu twee gevallen, naar-

gelang de stof F onder volumetoe- of volumeafname smelt.

V^ r. De stof F smelt onder volumetoename. Voor die punten

van de verzadigingslijn onder eigen dampdruk, die ver van het

punt F verwijderd zijn, zal F -\- L dan onder volumetoename in

F -\-
L'

-\- Ct' overgaan; voor punten in de nabijheid van /"zal

F -\- L onder volumeafname in F -\- L' -\- d" kunnen overgaixn,

mits zooals wij boven zagen, bij deze omzetting veel vaste stof af-

gescheiden wordt.
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Wij liebbeii l)oven reeds gezien in ut-lke riclilinji de conjugatie-

lijn vast —vloeistof draait, als I-' -\- L /.ieh onder volninetoename in

F -\- Ij' -\- (r' omzet; men kan nn gemakkelijk afleiden dat deze

coiijngatielijn in tegenovergestelde rieliting zal draaien, als die om-

zetting onder volnmeafname plaats vindt. Wij vinden dus het

volgende: wij nemen \ an het driepliasenevenwichl 1-^
-\- L -\- G liet

tweepliasenkoniplex / + L,

zet F -\- L zioli onder volnmetoename in F -\- L' -\- G' om, dan

draait de t'onjngatieiijn vast—vloeistof bij driikverlaging van liet

damppnnt af en bij diiikverliooging naar liet damppiint toe.

Zet F -\- L zich onder volumeafiianie in F -\- L' -j- G' om, dan

draait de conjugatielijn vast— vloeistof in tegengestelde richting.

Bescliouwen wij thans de verzadigingslijn onder eigen dampdruk

van fig. 12(1), waarvan een gedeelte dicht bij hel punt l-" ligt en

\Aelke, zooals wij vroeger gezien hebben, geldt voor het geval dat

de stof F bij smelten uitzet {V~^ v). Wij trekken door F twee

raaklijnen aan deze kurve Mm; wij zullen deze raakpunten A' en /i'

noemen.

Op tak RMR' beweegt zich nu, zooals uit de figuur te zien is,

bij drukverhooging de conjugalielijn vast— vloeistof naar het damp-

pnnt toe, op den tak R m R' echter van het dainppuiil af. In ver-

band niet het vorige volgt hici- nu uil dat de omzetting van !•" -\- L
in F -\- L' -\- G' op tak RMR' met volumetoe- en op lak R m R'

met volumeafname gepaard gaat.

In de raakpunten zelf, waar beide takken in elkaar overgaan,

treedt nu het sub A 3 genoemde geval op. Nemen wij nl. het fwee-

phasenkomple.x /• -|- vloeistof A'. Men ziet nu, dat zoowel bij druk-

verhooging als bij -verlaging do conjugafielijn /•' vloeistof A' buiten

den nieuwen driepliasendriehoek valt, zoodat zich geen damp kan

vormen.

Onderzoekeu wij Ihaiis wal in een (U'rgclijk raakpunt R gebeurt,

als de druk slechts oneindig weinig verandert. Bij deze onein<iig

kleine drukverandering verschuift tie vloeistof dan oneindig weinig

langs de raak lijn f R en wel naar F toe of van /*" af. Het eenige

wat er gebeurt 'm* dat er in de vloeistof een weinig /•' oplost of

uitkristalliseert, zonder dat er damp gevormd wordl.

Als nu een stof /'' onder volnmetoename smeli en in dil geval

dus ook onder volnmetoename oplost, dan zal bij drukverhooging

kristallisatie en bij diukverlaging oplossing plaats grijpen. Dit is ook

met de drukveranderinji- langs de verzadigingslijn onder eigen damp-

druk in hel punt R der lig. 12(1) in overeeMstemming ; bij druk-

verhooging verwijden de vloeistof zich van A' uil \ an het punt F;
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dit liolcfUcnl (lal er- /.icli vaste stof af^cliiMdt. I'.ij (liiikvcriagiiifj;

beweegt de vlocisldl' zidi \aii It uil naar \\v[ |iinil /' toe; dit he-

Icekeiit dat er va.^to stol' ()|)i()sl.

Dat er in een raak|)iint A' geen daniii aan de reactie dceineenit

kan men ook op de volgende wijze aantoonen. Wij nemen weer l)ij

den drnk /* een stelsel S, dat uit:

n hoev. I' -\- m liocv. f^ -\- (/ hoev. (r

bestaat; bij den dnik ['-[-dl* vornii' zich hieruil liet stelsel S'

,

dat nit:

[n -\- dn) hoev. F -\- {in -\- dm) hoev. L' -\- [q -\- d(i)
hoev. d'

bestaat.

Uit de drie reeds hiervoor gebrnikte betrekkingen, die aangeven

dat de hoeveelheid van elk der ilrie koniponenten bij deze omzetting

hetzelfde blijft, kan men nn afleiden :

Edn = — m !(»/,—//)</.'; — (.i\—.v)dt/\ — q |(//i—//)(/.c, — (,/;, -.'•)<('/,!

Edq = in\{ii—;/)d,F — {a—.t:)d;/\ + q\{^~i/)dx^ — {u— .c)di/,\

Edm= m i(//,-(i)(/,/' - (.«,— «)%( + q !(.?/, —§i)dx, — (x^—(t)d;i,\

waarin alle letters weer dezelfde beteekenis als vroeger hebben.

Gaat men nu bij den drnk P van het stelsel F -\- L uit, dan

moet men g ^ O stellen ; wij krijgen dan :

Edn = — m \{y^
— y)d'C — (.Sj— .^)<^y|

Edq ^ m \{3
— y)d.v — («— 'V)dy\

Edm = in }(//]

—

(i)d.i; — (,Vj— «)(^y}.

In het algemeen zijn dus dn, dm en dq niet nul; als men echter

door het punt .r,y der verzadigingskurve onder eigen dampdruk eene

door het punt F gaande raaklijn kan leggen, dan is

dx a— X

en dq dus nul, terwijl dn en dm van nul verschillend zijn.

Dit beteekent dat er geen damp aan de reactie deelneemt, dus

dat het stelsel F -\- L in een ander stelsel F~\- L' zonder damp
overgaat.

Wij hebben vroeger gezien dat de door het punt F gaande ver-

zadigingslijn onder eigen dampdruk van de stof F eenen vorm kan

hebben als de kurve F'i/> der tig. 2 (II). Hij eene iets lagere tempe-

ratuur heeft deze kurve nog ongeveer dezen vorm, maar wordt zij
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iMg 4.

(•iiciiiiipliasig. In lig. 4 is een «leel dezer knrve ge-

teekend. Zoolang liet pnnt /•' dicht genoeg hij deze

kurve ligt. kan men door /•' vier nwklijnen aan deze

knrve tiekken met de i-aak|>nntcn R, H' , X en A'.

Wij denken ons nn in (ig. 4 de verzadigingslijn onder

eigen dampdrnk verder naar links toe gesloten en

tevens hare hijhehoorende damplijn geteekend.

Wij laten nu eene fonjngatielijn vast-vloeislof van

m uit in die richting draaien, dat de druk toeneemt.

Gaan wij nn eens van m \n\ naar a. Op tak mli

draait de konjugatielijn /-"-vloeisldf naar liet damp-

I
nnt toe, van R tot R' van het damppunt af en van

A" naar a en verder door weer naar het damppunt toe. Hetzelfde

geldt voor den tak iiiW'li, waarop in de punten X 3n A' de

draaiingsriehting der konjugatielijn omkeert. De omzetting van /• -j- L

in F -\- L' -{- G' grijpt dus 0|i tak mR (en mX) onder volume-

toename, 0|) tak RR' len XX') onder volumeafname en op tak

R'n (en X'h) weer onder volumetoename |)laals. In liet raakpunt

A' treedt nu het sub ,1 2, in liet raakpunt A" het sub ^1. 3 genoemde

geval op. Nemen wij b.v. iicl tweepliasencomplex F -\- vloeistof R.

Men ziet nn dat zoowel bij (irnkveriiooging als bij drukvcrlaging de

konjugatielijn F— vloeistof A' binnen den nieuwen driephasendriehoek

valt, zoodat F -\- vloeistof/^ in F -\- L' -\- G' overgaat.

In de punicn A* en R' üebeurl bij oneindig kleine dnikv erandering

dus niets anders dan dat er vaste slof oplost of uilkrisialiiseert. Daar
7'^ onder volumetoename smelt en in dit geval dns ook onder volume-

toename oplost, zoo zal bij drukverhooging kristallisatie en bij d!uk-

voriaging oplossing \an /" ()|)lretien. Dil is ilan ook mei de druk-

verandering in de punten R en R' langs de verzadigingslijn onder

eigen dampdrnk in overeenstemming.

Dezelfde beschouwingen als boven kan men ook loepasten op hel

geval dat de stof F onder volumeafname smelt.

{Wordt vervolgd.)

Wiskunde. — De Heer W. K apteyn biedi oeiie mededeeling aan:

„Ontwikkeling eener functie naar de functies ff„U') van Abel",.

1. In de nagelaten papieren van Abkl ') vindi men de reeks-

ontwikkeling
XV

1

= .S f/)H(A')l'''

O

') Oeuvres Complètes II p. 284.
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zoo ( '", ilo ji- liiiHiiiiiaul cocriicicMii \;iii de n" iiiaclit voorstelt.

Deze iiolvnoiiiin zijn in hot |)r(ielsclirit'l viin Dr. A. A. Niji..\nd

(Utrecht l8*Jt)i auii een uitvoerii;- onderzoek onderworpen. Ook vindt

men eene korte nileenzettinp; \'an de eioenschappen dezer functies

in eene \erhan(h>hnii,' ,,.Siir les série.s divergentes" \an E. \a: Uoy

(Annales de Toulouse 1899),

In hel volfiende stel ik mij voor (h- vraag te l)cspi'eken onder

welke vuorwau'den eene runctie eener reëele veranderlijke in eene

reeks van den \-orni

ontwikkeld kafi wdrden.

2. Met het oog op liet volgende zetten wij hier de eigenschappen

bijeen waarvan wij gclirmk ziillen maken, en die wij aan genoemd
|»roefschrit't onlieenen.

Vooreerst heeft men

. r"^ l
(-)

zooalö reeds door Abkt, gevonden werd.

Verder voldoet '/„(./) aan de diiferentiaalvergelijking

.rffn"{.r) i- {{—.f),p,:(,,.) -f mf,{.r) =
die ook geschre\en kan worden

d— lve-^<p„Xx)] + ne-*-c/„(.«) = (3)

Voegen wij hieraan nog toe de volgende eigenschappen, die zich

gemakkelijk laten bewijzen

<ƒ„(.'•)-; f/„'(.f)-v'„+i(.'') (4)

— o
n

7,/(,«) = '/„(.(•) -ff„_i(.t-) •

(ó)

in+\)<r„+x(.r)~{27i ^ 1 -.vyp„{.T) + «Y„_.i(.r) = O . . . (6)

GD

I
''-^.r"Y ,„ {.v)dx = (- 1)'« d I, !(m <?i) . . . . (7)

•,' = O ('">")

79
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.



1206

3. Keercii we iiii terug lol de ontwikkeling (1). Wanneer deze

ontwikkeling mogelijk is, doen de vergelijkingen (2j terstond xien

dat de coeffieieiiten a„ bepaald woi-den door de vergelijking

o

zoodat, wanneer men liel tweede lid van il) voorstelt door .S', men

heeft

S— 2 r/„(.v) ie ''/(n)<r„{ft)da. (8)

o

Ten einde deze som Ie bepalen, schrijven wij de fiinetie </„(.n in

den \orm van een bepaalde integraal Alhoewel deze vorm reeds

door Le Roy gegeven is, zullen wij hem op andere wijze alleideii,

om daarmede het volgende te kunnen vereenvoudigen.

Ontwikkelt men volgens Maclaikin, dau vindt men, door ./„'t) de

Messelsche functie van de nulde orde voorstellende, gemakkelijk

00 ,V>"

o t>' f

Hieruii volgt, wanneer men de beide leden dezer veigelijking met

e—^(td(( ....
, , ,

vermenigvuldigt, en daaiua tu>scli(n (• en dc integreert
n!

00 oo

e^ r — 1 00 iv'" r—
( e—^a'>J,{-2[/t(.v)da = — ^ -- e- ^«"y„, {a)d(t.

n !J n! o in'J
u u

Met beliulp van 7; herleidt zich liel tweede lid dezer vergelijking

tol

"
i"'"

^^(-i)"C';;. -,='/«(.'•)

zoodat men \ iiull

OD

f.i r
<l „(') = - e-=<«".y„(l!^/<M-)(/« (10)

(I

Vervangen we nu, onder het integiaalteeken in i8; '/„(<0 door

dan komt
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(1 " .7' J

of, <la;u- \(ilf;-ens (9)

^ = -r- ./„ (2 \/^x)
o "•'

5
=J/(«)

^« po C-i l/^) J, (2 l//^ rf/3.

o o

\\'i-\;iiii;tMi wc liieriii ii(ii>' {i door fi' . dan l<nmieit wc sclirijven

.S^=2p-H'/'( |./„(2,-}l/.0./„(2,:?l/..).,</,J . . . (11)

3. Mfikeii we iiii op dal Hankei. (Matli. Ar.n. \V\. 8 p. 481)

bewezen lieeft dal, voor ^ > O

00 cc

II o

Wiumeei' .; eeiie |)Ositieve waaide lieefl cii de t'miclie (f {i) tiissclien

O en X aan de voorwaarden \au Dirichi.et voldoet, dan knnnen
wij tei>ton(l de waarde van S bepalen. Stelt men tocii

y^-lVa. 5 = 21/7,
,f (2 Vx) =f [x)

dan komt

S— 2 \f(n) da
I

./„ ( J,-} l n) ./„ ( 2,i \/x) ,J d,i= / (x) . . (12)

(I (I

We zion dus dat de reeksoniwikkeling (1) geldig is, wanneer de

t'nnrlie /'(.o \'Oür alle positieve waarden van ,( aan de voorwaarden

van DiKiciii.KT voldoet. Deze ontwikkeling geldl ook voor ,f ^ O en

wanneer /(c + O) eene andere waarde heeft als /(f — Oj dan is de

waarde van liet tweede lid h [/ {c -\- 0)
-{- f {c + 0)].

4. (iaan \vo nu deze ontwikkeling toepassen op een paar belang-

rijke voorbeelden om daarna te laten zien welke waarde deze ont-

wikkeling heeft voor het bekende pi'obleem der momenten.
1

Zij / {.v) z= dan is dus

79*
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.—T" = "" + "i V ,
('-•) -1- ", 7 .j

(•'•) + •
.

•

waarin

(' e-'-"
g^n {(() da

o

Tiissclien de opvolgende coefTlicienten <t„ bestaat liier eene nieik-

waardige betrekking. Uit de recurrente betrekking

(n + 1) r/„+i («) = (2h 4-1 — ^0 (f,. («) — « Y.--I («) • (6)

volgt toch, zoo niLMi niet </« vermcnigvnldigt en tnssflion Oen
1 4" «

X integreert

00

fae—^
(n 4- I) «,.+1 == ('2» + 1) «H — na„—i —- I

—-— y,, (/i) ./ft
•

J l+«
O

Nn is

« 1= 1

14-rt l-f«

dns

00 X
nae--^ r
I

:; V « {n) 'ht= \''^" 'In (it) 'in — «„

o o

waarin de laatste integraal, die gesclireven kan worden

00

1 «-=<<ƒ„ («)<ƒ„(«)</«

volgens (2) verdwijnt zoo n >> O.

Men vindt dns

(h 4- 1) a„+i 1= 2 (n f 1) o„ — « o„_i (« > n)

zoodat alle coëfficiënten in a„ en f/j kunnen worden uilgedrnkt.

Daar verder <i ^
(n) -t^\ — «, zoo is

cfj co

J 1 4-

«

J 1 + «
(I IJ

Derhalve kunnen alle ('(jëlTieienten iiilgedriikl worden in

.„=Jl^ = -./<^}) = 0,596347...
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De ((«'rCiciciiloii (liT (iiilw ikkcliii;4 Iviiiiiicii iki;; op criic aiidei'c

wijze goschiovcn udrdeii en }>eveii dan aanleidinfr io( ooiie merk-
waardige betrekking tnssclien (wee l)epaalde integralen.

Wanneer men uitgaat van de ontwikkeling \an Ahkl,
1

1 - 1^
-—-« = ::s

>f „ {.V) V"

die geldig is zcióiang iiuh/ r< I, dan wordt de/.e, ais men stelt

V

t :

\—V

die geldt zoo

t

mod <' 1 .

Vermenigv iddigt men deze ontwikkeling met f"' dt en integreert

tussclien O en a, dan komt

1

~^r^ — "ü + «, <3p, (.'•) + «. '/. (.'•) + -

waarin

((„ = \
e-t -dl ... . (iHl

Vergelijkt men deze nilkomsi met de vroeger gevondene dan vmdt
men de betrekking

i'-'a^f^'"-}^-" (14)

die voor //=r() evident is.

Uit den vorm (13) blijkt voorts nog dat

1 ü„ = i e~i
^

V
fJ_ Y' ,it = / ^-' (//= 1

o

hetgeen bewijst, dat de ontwikkeling

1

voor ,»; =: O gelditr is.

= — "» Y n (-i')

5. Ontwikkelen we nu eejie functie die discontinu is.
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Zij /•(.()= 1 \aii .(• = () lo! .r = J cii / ./ =0 voor .r > I. Men

vindt (ian

/(.f) = (i„ + <i, <r^ {'•) + ", 7, ('•) + •••

waarin

'n —
I

«—
^ Vn («) /«

o

Deze coëflicient kan alt; volgt herekend worden. Uit de difTeren-

tiaalvergelijking

— U-e—v,/!.')! + «''-' V. (•») = (3)

dx

volgt terstond

X e--' (fn (') + « I
«~' 7 » (') '/•'^ = f*

u

i^oodat, als .e = 1 gesteld woidt, komt

«e

waai voor, volgens (5), ook geschreven kan woiden

«„=rr-[y„_i(l )-./„ (1)J (">0)

Voorts is

1

a„ ^ j e
'' (Ui =1

o

en
1 1

a,= -IVoU) -7,(1)1 = -.
e e

De ovcri<'e coëflieienloii ktuniLMi wem- uit deze beide berekend

worde^i. Stelt men torii in de lecnrrenle l)etrekking

(« + l)y„+i (.(,) — (-« + 1 -'•) 7 '.(•'•) + "7«+i ('•) = ^ • (ö)

.r = 1, dan is

en evenzoo, als men /; door // -f- 1 \ crvangt

{„ 4- •2)'t„+) (n — --^l" -f l)'/»+i (1) + (" -r 1)7. 0) ^ -
O

Tn'kl Mieu de licidf laatste s'ergeüjkingen van elkaar af, dan volgt

de recnrrenie betrekking

(n -\~ 2) a„+2 — (2n + 1) a„^i -f- «a„ = U .
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t). De laalNlf (nilw ikkdiiiü, moet "vltk-ii voor ,c =: O, ilii.^ moet

terwijl voor ,r = 1 moet zijn

i^ a„ = 1

o

o

'rrucliteii we dit direct aan te tooncn.

L'it de waartien \aM <!„ vindt men

1 <v
=3 - i- 1>//, ,1 (1) - <i, (i)j = -

1
1 - 'fn (i;

derhalve

1 1
^''

«,, = Lim (fn (1)
1 e « »=»

Nu is voor II zeer ijroot

/<'.!,•- w'.b'

'/„ (.') - 1 — ".(• H V • =^-h {ynx)

dus
{2!f (3/r

zootlat

en
1 1

«o + -^ «/' = 1
1

= 1 •

1 e. e

Om de tweede vergelijking te bewijzen gaan we uit van de dille-

rentiaal vergelijking

~ [«"-•'• V ; ('•)l+/'^-' 7,- (-'O^^ O (3)

Hieruit volgt

•J
^--

'f,;' (.'•) '/.'• = -
7J '//' (•'•) '' l-^'''"'' 'Ir (^)1 =

o o

1

1

p •> pj
o

zoodat

j'
i'

(Iv,
—

(f (1) r/ ' (1) = a,, (f,, (1).
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Nii is volgens (4) en (5)

.f

- '/^// (•«) = '//' (•') \Vr (') — 'fi'-i (•")

dus

en

'(," (•'•)
'/V <'> — '//. -1 ('•)

'/// (•'•) — 'fr (•') v'/'+i (•'l

f[ Yo('-)Y, '(•'•) - T-'.k) 7''.+ i(-'-)

zoodat
1

ƒ'•-' l'/„ ('•) 7,' (•'-•) — 'fn (•'•) 7'.+ i (•'•)! 'Z.^' = ^ 'V7/. (1).

Hierin is

1

fe-' </ „
('•) 7 ' (•'^) '/' = - y-' <l'>- =-'^ + ^

o o

terwijl uit

7 »('•) = 7 »'{•') — 7
'"+1 (•') i')

l)Iijkt dal voor /( oneindig

O = 7"' (•')-
7

'..+1 (•»•)•

In* de limiet, voor // zeer groot, is dusJr r'''''7'-'(-''')~i' r
e-''ff,,(.c)'/',,+i{.v)d.v= je-'if,.(.!) f,:{.v)d.v= -\- je-^</ n' (v)djr

IJ ü o

zoodat

Lhn i ,'-•'
(f„ (.(•) <f'„^i (.(•) d.i- = —

i-
11 = 0/1/

We liehben dus

voegen wc hierbij

dan lilijkl ten f>lotte

i^V7/^(i)=-i 4-- + i;

'o7„(i)= 1

1

:i''V7/'(l)= i-
o
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7. /i'i'i- lii'laiiui'iik is odic lic i'oiilriili' ilii' nii'ii \an ilc irrlicclc

(iiilwikkrhiiL; \iii(ll, waiiiicH'i' iiH'ii dirccl

"o + "i7, (•') ;- ",'/., (•') +
met

1

a„ = l eii «„ = i \<Pu-\ (1) -- <fu (1)1
«

sommeert.

Uit (10) locli vüi^t

00

tl.'J

o

00

(/„ (1) r= — ie---'- «" J„ ("-^t^») dtt

zoudat

y„. 1(1)- </)„(l) = -^^ƒ/J2^/«) </('•''<")

of, na partieele integ'ratie

00

y„_, (1) - 7„ (1) = -, ie— u" .7,(21/») -^ .

(I

Dit geldt echter iii''! vo(»i- /; = (), daar />_! (1) niet bepaald is.

Vragen we eehtei- wat liet tweede lid beteekent voor n = O, dan

vinden we

i(() «/ff.

r du r
ej e— J, {-IV n) ^-_ =^ 2ej e-^-' J, (2,

o I)

Volgens NiELSEN, Handbucdi der Theorie der Cylinderfunetionen

p. 185 (7) is nu het tweede lid der \orige vergelijking

e l/.T jA-y - 4 = t' — 1 = a^e.

Passen we nu opnieuw de vergelijking [Vd) toe, dan blijkt dat

e'+i C - da r
['A.-i(l)- '/„(l)J'/..(') = ,-r, ^^-='«"^.(^l/")— \e-fi^'J^\/^x)d^.

Sommeeren we nu van //= O tot ii.z='x, en merken oji dat

/, (2/1/ «iJ)

1^ ("^

dan \iutlen we
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/"* / # /
*

o .y ^/«.y
o tl

Ötelt men ui de iaali^te iiitt'<;ra;il .i' iii plaatïi van ,i, dan wordt zij

X

2 ie-i^-J, (2/^l/«) J„(2|3|/.r)^rf/J = c-^ + ^ J„ (2i/«^)

o

(zie NiELSKN p. 184 , zoüdat

Èa„,,„ (..) = ( J„ (2l/a^) J, (2l/«) ^^i

O

o"
of, als men a door — vervangt

4

^a„f/^„ (^) = j J„ («l/.i) ^1 («) da.

o

Nu is de laatste integraal izie Nielskx p. 20üj versehillciici naar-

gelang der waarde van .c Men heeft nl.

1 o <..<!

o I
" '•>"

terwijl voor ,r = O

jy. («v/:^) J, (») ,/r( =
I

y, («) c/« = 1

o
"

o

. waarmede de gelieele ontwikkeling opnienw l)e^vezen is.

8. J^assen wij ten slotte de gevonden oiitwikkeli'ig toe op liet

probleem der momenicn. Dii prohiccni verlangt de oplossing van de

integraalvergelijking

«„= l /i!l)^/"^f.y

Men kent hierin voor alle gelieele positieve waarden van n. de

waarde van «„ en wenscht de fnnetie /{>/) te bepalen.

Schrijft men f{i/)= e-!/0{y), dan is de vraag 0(ii) op te lossen uit

uw

«„== ie-.'i ,/•' 8{!i) i/.v.

1> ini 6» ('/) eene tunelie die aan de coiidilies \an Diuiriii, kt voldoet,

dan is
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du

ü

Nu is deze intejijraal nul voor /i ^ /(, dus

<r„ = :£
6,, 1,'-.'///" r/^ (y)rf,,

o

of, volf^'cns (7)

n

«„ = n! ^ (— 1)/* ^<,, Cf," .

Ü

Volgens (10) is (lus

/(;,) = e-'.i Èb,.,, dl) = È % f.-^
,tr J„ (2 ^/.^) t£.r.

o ^ p- J
o

Ontwikkelt men

u P

!

naar Maci.airin, dan \indl men, in\oereiide /) ==: —

./!" (.,) = D' (e-' X) = <'-< (i> -f 1) 'O X =1 «--i 2: {— 1)/^ (?/," i»("-/0 X.
o

Maar

Di') X = V
;,^,^^

II />/

dus voor ,r ^ O

Z>„(«) X= 6,

zoodat

," (0) = i (-1). è„_, cV' = (-1)" 1 (-i)*^ h„ c; = (-1)"
'^

n O 'i.'

,9(.^) = J(-i )'-;..«

en

zoodat men vindt

/(Z/) = ( ^0 (^ l/¥) -2- (- I )« -^ *-"(f«

J o (w-O'
(I

Deze formule die \.v. l\ov op andere wijze gevonden heeft, lost

het vraagstuk formeel op. In zijne verhandeling kan men de discussie

van deze oplossing voor verschillende vormen van «" vinden.
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Physiologie - De lleor HAMUiKCiKK Itiedt, mede namens den Heer

.). DK Haax, een mededeeling aan „(^n'r den invloed ron vetzuren

en zeepen op de p/iii(/(iri/tose," ')

In onze vorige mededeeling "') vestigden wij de aandaclit op de

bijzonder natleelige werking van vetznren op de phagocytose.

Ixeeds in een concentratie van 1 o\) lOOO.OOO deed zich de sciiadclijke

invloed van pnipidii/.uur gevoelen. De wel der deelings-coetTlicienten,

welke (l(ii)r alle andere door ons onderzochte vetoplossende stollen

gevolgd werd, deed een zoo groote giftigheid van het propionzuur

niet verwachten.

Hoe kon nu deze afwijkende werking \an propionzuur en ook

van het door ons onderzQchIe hoterzuur verklaanl worden?

Heeft men hier te doen met een schadelijke iverking van H-Jonen,

of misschien ook nog met eoi specifiek nadeelige werking van het

vetzuur-anion ^

Het antwoord op deze vraag zijn wij toenmaals .schuldig gebleven.

Om nu uil te maken in lioeverre liij de schadelijke werking van

vetzuren, H-ionen een rol spelen, iieltben wij vetzuur- en zwavel-

TABEL I.

Vergelijking van zwavelzuur- en proprionzuuroplossingen met gelijk H-ionen-
gehalte. De oplossingen werken s

^ uur op de leucocyten in : de leucocyten
worden 25 minuten met kool in aanraking gebracht.

NaCl-oplossing 0.9" o,

waarin opgelost is:
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•/iiiii()|ilos.siii^oii run ƒ/''////• //>(iihii-(/i'/i/i//i op de Iciicoi-v leii htton

inweikcii eii toon liet |iliiifiii('vl;iir vermogen liepauld.

De vooi'ji'aande faltel zal zoiidor nadere verklarinj^ duidelijk zijn.

lil deze |)r()e\enreeks volpl, dat de schadelijke werkiiij^ van \va-

tei'ige zwaxelzniir- rw |»i(i|iiiin/,uiii'-(i|i|()ssin(;i'n, liij ueüjke concenlratie

vuil waterstolidiicii intreedt.

JJii'f(/o(ii- iran// ln't iii Jioiuj,' uxtti' rvaarschijnlijk, ilnl di- scluiili'lijke

mrloi'd riiii zcrr rinluiiili' /irnii/oti-jixr-opldssiiii/, i>/> //-inNciiiri'rl'iiu/

lii'rust.

Was deze op\utting juist en dus itii'l het /wojjiojizu/ij'-miidn, maar
het waterstof-ion maatgevend, dan liet zich verwachten, dat het na-

trinm-proj)i(inaat in de overeenkomstige verdunning niet ongimstig

zon werken.

Dit was nu inderdaad niet het geval, zooals blijkt uit de volgende

tabel.

TABEL II.

Invloed van Natrium-Propionaat op de phagocytose Het propionaat werk
'2 uur op de leucocyten in. De leucocyten worden ' , uur met kool in

aanraking gebracht bij 37^.

NaCl-oplossing 0.9" u, Aantal der Aantal der leuco-
j

Graad
onderzochte cyten, die kool

i

der
waarin opgelost is:

,
leucocyten opgenomen hebben Phagocytose

niets

768

323

373

163

48.5"o

50.4»

Na-propionaat 1 : 100 1

(d.w.z. 1 gr. propionaat in

100 ccm. NaCl opgelost)
|

Na-propionaat 1 : 250

1 : 1000

1 :5000

923 535 57.9.

549
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pioii/.unf-proeveii <j:clnuil<t \vci'<l, ireon sprake is. Immers hel pro-

pioiiaat l:2o()()(l en I KlO.OOd laleii hel pliajr<»oytair vermogen oiijje-

(leeni : ]ii-(ipi(Mi:'/'//- in (h'/.e concenlrjilic echter. \ei'nieliat alle leii-

(•oi\\ ten.

Muur irat veel mer/,ir(itir(/i(/er is dmi dit resultaat, is de bevorde-

rende invloed, dien iini/ lioo(/ere cuncentrnties ran //ro/iionaat ylAOO

.

1:250 : i:l()()0' i'p de pliai/aei/fose uitoefenen.

Zoo ziet men, door J "r. propionaat in 2ÖI» eem. XaCl 0,9° „ op

te lossen, «ie iiliagoovtose iioi; met llK» V„ stijfden.

Deze stijging, die ""/• //// hoterzure- en nüerenzure natron waar-

genomen werd, was des te meer opmerlvenswaardig, daar de vloei-

stof ddor toexoeging van genoemde /ccpen sterk liyperisoioiiisch werd

en, zooals vi-oeger werd aangetoond, de h\|ieiMsotonie liijna altijd

zeer nadeelig nji de phagocvtose werkt.

Een dnidelijke lie\ estiging hiervan geeft de volgende proef, waarin

isosmotisehe propionaat vrije- en propionaat houdende 2saCloplossingen

met elkander worden vergeleken.

De vergelijking iielreft de volgende isosniotisolie oplossingen;

NaCl 0,9°,„ en NaCI 0,9%
NaCl !,'"/„ „ NaCI 0,9°',,

-f- Na-Propionaat 0,lt>5"/„

NaCl l.lVo „ NaCl 0,9^'„ + „ „ (),:^3 ",,

NaCl l,27o „ NaCl 0,9% + „ „ 0,5 »/„

NaCl 1,37„ ,. NaCl 0,97,, + .. ,. 0,66 7„

Deze vloeistoireii werkten een hall' uiii- op de versche leiieocNtcn

TABEL 111.

Iinloed van isosmotisehe NaCl en NaCl-Propionaat-opIossingen.

Oplossing
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in ; dan wfnlcn ilc ^n^pcnsies p;e(lnren<ie '
j nnr liij .'{7'' nicl knul m

aanral<in;i' iiclalcn rn \\ci-ilcn |ii-ac|iaialcn verxaanli^il.

I)it rt'snilaai i> imloidaail iiiteres.saiit ; wjviil we zien, dat, wanneer

door aanwending fcner sicrk livpoi'isotoiiisclie Na( 'l-oplossiiig (1,1" „),

de pliagofvtose bijna 'tol de Ir'Ui Kerednceerd is (van 28,2"/,, op 15,5°'„),

een daarmede i-sosniotLschc keukoii/.(Miio|)lnssing', waarin ecliler een

deel van iicl NaCI dom' |iropionaat is vervangen, do jjliagocytose

nog in aanzienlijke mate lievordert (tot 35,7"/,,).

I'^en gelijklnidend resnltaat \erki'egen wij ook met lencoc\ ten, die

gedurende een nacht iii cilraatsornni hadden vertoefd en daardoor

hnn |)liagoevlaii' xci-nuigen gedeeltelijk hadden ingeboet.

Na de met |ir.)piiinaat verkregen resultaten liet zich verwachten,

dat ook het Iniivraat en tnrniiaat dezelfde uitkomsten zouden ver-

toonen.

Dat was nu inderdaad het geval.

Wij laten thans een tabel volgen, waaruit dit voor liutvraat moge
blij kei..

TABEL IV.

Invloed van Na-butyraat op de phagocytose. De
butyraat bevattende keul<cnzoutoplossingen hebben
'2 nur bij kamertemperatuur op de leucocyten in-

gewerkt, daarna werden zij 1,2 uur bij 37-^ met kool
in aanraking gebracht.

NaCl-oplossing 0.9»

+
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Dozc tabel Icnl. dat N'a-liuiviaal in een \enliiiiiiiiifjj van I.IOOO

«ie pliaiiocvtitse licefl lieMinlord ivan "i-S"/,, lot ^f^"/o) 6'i tial div.e

bevordering iioj^ «hiidelijk y.iclilbaar is in een verdnnning van 1:20.000.

Wat liet /'orniiiKft hetref'l, ook daar veroorzaakte een verdnnning

van 1:1000 e'^n ki-aelitiiie stijging, ilie bij 1:20IUI aanhield en bij

1:10.000 noi; diiiilclijk /.iciilbaar was.

/*/•(»('('/' i'i'ih'r ri'rklii nii<i di'r iriiid'i/i ikhih'Ii ri'rsr/t/jiisi'li'ii.

Hoe hoeft nie^i /.iel: mi licii ^iiii>li^('n iii\lootl xaii pi'(i|iionaal on

van andei'o \(>l/,nro /.oopon ()|i do phagocvlose Ie \erklai'en'r

Heelt men hier Ie doen niel do/.elt'dc oorz;xak, die wij Ier verkla-

ring van de werking van lipoidoplossende stollen, zooals Jodoforin,

Chloroform, t'hloral, enz. hoblion aangevoerdr

Ook li'er bij de zeepcn zun men zieli kunnen denken, «lal het

propionaat, — gemakshalve zullen wij hier verder van propionaat

spreken, waar wij eigeidijk ook de beide andere zeepen, waarmede

wij exporinioiiiorrilou lo noonion liobi)(Mi - zicli in do lipoidc op|ier-

vlakte der pliagoc\ ten oplost, deze verweekt on op dio wijze de

amooboide bowcgingon vei'gomakkelijki.

Echter hleek uit tul van c.rprriiut'iiti'n, (lul hef /)}'o/)iiiii'i(it 'm olijf-

olie volkoini'ii iiiioplitsli(hir is.

Wij hebben loon naar een andere verklaring gezoelit en kwamen

op de gedachte, dat zeepen in aanzienlijke mate de eic/enscliap bezit-

ten, (Ie (>jii>iTvl(dti'si>aiinin(i van olie te rerniinderen.

Men kont do proof van G.M): wanneer men olie in aanraking

brengt met een zoe|)oi)lossing. dan ontstaat een uiterst iijne emulsie.

Voor zoo\er ons bekend, zijn dergelijke proeven echter alleen

verricht met zeepen van hoogere vetzuren (Sapo medicatus en zure

olijfolie).

Daarom hebben wij deze met de door ons onderzochte zeepen

van gcriiitt koolstofgehalte herhaald.

Inderdaad is toon gebleken, dat ook pro|uoiizure-, boterzure- en

ttiierenziire natnui omidgeeioii<l op ilo olijfolie werken. Natrium-

formiaat werkte kr.u-litigor dan do boido andeion.

W/j knnnen, ons nn voorstellen, dat de vetzure zeepen zn-h tee/en de

oppervlakte der phai/oci/ten aanlegyen, de oppervlaktespanning ver-

minderen en op deze wijze de anioehoide heineyinijen ve.rgemakkeliiken.

Daarmede zijn nog de volgende waarnemingen in overeenstemming.

Om i\v godach!e Ie bepalen stellen wij den lezer voor een blik

op tabel 111, p. 1218 te slaan.
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Iii (l('/,o proevoiifcc'ks wcrilcii do lciic()<'\ Iciisiispensies, nadat 7,e

3/4 iMir Imj ii7'^ nii'l kodl in ;iaiii-;iknm' waicii geweest, iilniscljnfr

door leidiiigiswatei' van l'.i° al'gekuekl. Dan wi-idcn dnor middel

\aii een droppel eener osniinnioplossing de pliagocyten gefixeerd.

Hij niiki-()sko|)iscli onderzoek i)k'ek nn, (kit in (K' Na( 'l-opiossinjien

\;in J,l"^; l,27u en 1,3"/,, alle leucocvk'n weder een rdndcu \iirin

hadden aangenomen, lerwijl In de ikuirmede isosmotiselie NaUI-pi'O-

|>ionaatoplo.ssing bijna alle cellen nog pseudopodii'n vertoonden.

Zelfs ook in de NaCI-oplossing 0,9"
„ \<ind men betrekkelijk weinig

leneoe\ ten met pseudopodiën en toeli liad de piiagoevtose in deze

oplossing een ongeveer gelijken graad bereikt als in de veel propio-

iiaat bevattende laatste vloeistof (resp. 12,77» c" '•'^Vo)-

Dairnit volgt, ihit het propionaat de eigenschap bezit, de amoe-

boide beweging der lencocyten in gnnsligen zin te lieïin loeden, men

zon geneigd zijn te zeggen resistenter te maken.

Wat zagen wij namelijk gescliieden 'r

In (Ie Na('l-o|ilossing 0,9"/„. trokken tengevulue \an afkoeling de

lenc(jcyteii Imn niisteeksels terng, maar in de propionaatoplossing,

die den/elfden graad \ an piiagoevtose \erloonde, bleven zij ondanks

de afkoeling beslaan.

Soortgelijke waarnemingen werden ook gedaan in de proeven van

tabel II: in NaCl 0,97» .geen psendopodiën ; in NaCl, waarin propio-

naat I . 100; 1 : 250 en 1 : 1000 aanwezig was, ceel psendopodiën,

in propionaat I : 5000 minder en in 1 : 25000 en 1 : 1000.000 geen.

Nu z(,)u het onjuist zijn, de bevortlering der |)liagocytose en de

resistentie der pseudopodiën met elkander te vereenzelvigen.

Ten eerste toch zijn er een aantal Icncocvten, die wel [)seudo-

podiën uitsteken, maar geen |)hagoc\ tose vertoonen en in de tweede

plaats bleek uit een andere proevenreeks met |)ropionaat en CaCI,,

waar beide stotien in gelijke mate de phagocjtose bevorderden, dat

na afkoeling en fixatie de niiknxskopisehe l>eelden geheel verschillend

wai'en. In de (_'aC"l.j-oplossing namelijk wai'en door de afkoeling

de pseudo|)0(liën bijna geheel verdwenen, in de propionaatoplossing

daarentegen niet.

Doch aangezien de pseu(lo|i(»(lit''n\orminL; toch een diT voorwaarden

voor de phagocytose is. mau men uit de waarnemingen met propio-

naat besluiten, dat het propionaat, door de pseudopodiën giuistig te

beïnvloeden, tot de bevordering der |>hagocylose heeft bijgedragen.

Dat de in\loed van jiropionaat o\) ecu opperx laktewcrking berust

en niet op een directe inwcrkinu' op den celinhoud. Iilijkl nog uit

volu>ae(ji'/)(ï/i)i(/fn.

Gelijk bekend is, zijn de xolnmina van 2 gelijke hoeveelheden

80
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A». 1912/13.
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liloeillioliaaiu|>jos. die blootgesteld worden aan den invloed van isos-

inotisi'iie oplossingen, gelijk, doch alleen onder voorwoardc, dat de

stofen niet in de hloedlichnampjes hinnendrinijcii en het verschijnsel

dus tot een waterbeweijini] beperkt blijft, 'j

Omgekeerd mag men dan ook besluiten, dal wanneer twee isos-

motische oplossingen aan bloedlieliaampjes liel/.eU'de volume geven,

deze voor de bedoelde stollen impermeabel zijn. ')

Zoo hebben wij dan onderzoelit, in hoeverre een zekere hoeveel-

heid bloedlichaampjes in een oplossing van NaCl 1,2°,„ hetzelfde

\oluine bezat als in een daarmede isosmotisehe oplossing van NaC'1

0,97o. waarin (),57o Na-propionaat opgelost was.

Waren de volumina gelijk, dan was daaruit te besluiten, dat het

propionaat niet of nauwelijks in de cellen binnendrong.

De proeven leerden nu, dat niet meer dan sporen propionzuur-ion

in de bloedlichaampjes konden binneniiedromjen zijn.

Het Na-propionaat gedra;igl zieh dus tegenover roode bloed-

lifhaam|)ies zooals !>. v. NaBr en andere anorganische Natrinni-

/.outen.

Nu zou men daartegen kunnen aanvoeren, dat de permeabilileit

van roode en witte bloedlichaampjes niet dezelfde behoeft te zijn.

Daartengenover merken wij ecliter op, dat bij geen van de \ele

onderzoekingen, die in deze richting zijn uitgevoerd, ooit een onder-

scheid is gevonden.

De overeenstemming gaat zelfs zoover, dat dezelfde hyperisotoni.sche

zontoplossing ook dezelfde proceiitische volumcvermindering bij de

roode en bij de witte bloedlichaampjes veroorzaakt, 'j En voor In p-

isotonische oplossingen geldt pi-ecies hetzelfde.

Verder blijkt de anologie nog uit het phagocvtair gedrag tegenover

anisotonische zoutoplossingen. ^;

We komen dus tot li e conclusie, dat we tot dusverre

3 oorzaken voor de bevordering der phagocjtose ge-

vonden hebben.

J. Sporen van calciumzout. Het is nauwelijks aan eenigen twijfel

'^ Volkomen gelijk, wauueec de isosmotisehe oplossingen isolonisch zijn; bijmi

gelijk, «vanneer de isosmotisehe oplossingen anisolonisch zijii. Hrdiii, Pklücer's

Archiv 60, 198, p. 300

-) Alleen Ureum maakt, zooals uil de onderzoekingen van (inu.Ns en mijzelf is

gebleken, een uitzondering.

S) Hambukger. Archiv. f. (.Vnal u.) 1'lijsiol. 16'J8 S. 317; Üsmol. Uriiik u.

lonenlehie L S. 337.

*) Hambukger en Hekma. Bioclieni. Zeitschr. 7, l'.t(l7, [(^i. V«i(ii'i- HA.MuuRiiEK,

Pliysik. Ghem. Unters. über Pliagocylen u. s. w. Wiesbaden, J. F. Beruma.n.n. 1912.



ondorlicviu', (1;U iiicm liicr Ie doen hooft met eoti werkiiif,' van liet

{•ak'imii op hot colproioidasina. Of hioi' nog een o|)|)cr\ laktewerking

van hol calciimi hijkoint, is ons lol diisvenv onl)oken<l gelileven.

2. ]"('l(>jil<>ssin<l(' si//>s/ittilt('s. zooals joiloforni, chloroforni, chloi'al,

loi-|ionlijii, on/,. In iionioio|ialischo hoo\fcUiodon aanji'cwend (b.v.

('hiorolbrni 1 : 501 )()( )!)(), l'ropionzinir I . lOOOÜOOO), beperken zij hnn

werking tot do iipoido op|)er\ lakto, dio /.ij \er\veekeii en waardooi-

de ainoolioido iKiwegingen vergemakkelijkt worden.

In eonigszins grootere lioeveolhedon aangewend, komt nog een

tweede faotor tol zijn recht, namelijk de soliadelijkc werking van

de stotfeii op het protoplasma. Immers al deze veloplossende stoflen

dringen gemakkelijk in do colion liinnon on werken dan verlammend.

3. Zeepcn, zooals propionaat, biitvraat en formiaat. Deze snb-

stanlios treden, in ttigonstoUing met de vetoplossende .stoffen, niet in

de pliagocyten binnen. Hnn gedrag tegenover phagocyten is dan ook

geheel verschillend van dal der vetoplossende stoften, want zelfs in

ijroote tumcentraüe.i aangewend (1:250), in concentraties, waarin de

vetO|)lossende stoffen de cellen onvoorwaai'delijk dooden, ceroorzakcn

zij i'i'n zeer krachtige hevorderiiuj der phdi/oci/to.ie.

In nog grootere doses aangewend, werken zij schadelijk, doch doen

dit dan misschien wel iiitslniioiid, door een te hoog opgevoerde

hyperisotonie.

Verder is het merkwaardig — daarin onderscheiden zich de zeepen

zoowel van hol oalcinm als \au de vetoplos-sende stoffen — dat

binnen tamelijk wijde grenzen ile malo van bevordering der phago-

cytose onaf liaidvolijk is van de hoeveelheid zee|) in de oplossing aan-

wezig. (Vergelijk tabel II en IV).

De boven beschre\'en onderzoekingen hebben aaideiding gegeven

tot verschillende vragen, waarop wij door bijzondere omstandigheden

voorloopig idet knimen ingaan.

/*/ii/siolo)/isc//. Lahorn.t.Driam. Gro/u'iii/i'/i, Januari lOli^.

Natuurkunde. — De Heer H. A. Lorkntz biedt eene mededeeling

aan \an den Heer Dr. L. S. Dknstuin : „Over de theorie van

de inter/erentiever.ich/jif'-i'/i'ii run Rönt(jf'nstr<ih:n die een kristal-

plaat doorloopen."

(Mede aangebüderi tlüor dcii Huer H. IIag.M.

In i\e Sitz.bor. der K. Bayr. Akati. dor Wiss. ') heeft M. L.me

een theorie on mot KKiKDiucn en Knipping te zamen experimenten

gepubliceerd over dit hoogst merkwaardige verschijnsel. W. T. nR.\G(}

^) Loc. cit. 8 Juni \' t) ,)uli l'.tlrl liiterrereiizeisclieiiuiiigoii bei Ronlgeiislrahien.

80*
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Irckl (ie jiiistlieid \aii <le discussie die Laik ',i \aii geiioonide proeven

freeft, in twijfel, en diilwikkelt een elementaire theorie, waarin hij

aantoont dat men het verschijnsel \aii Laik Uan in^sciirijveii door

alles aldus op te vatten dat de Röntgenstralen yonllecleerd worden

aan de verschillende vlakken die door de kristalmolekulen te breniren

zijn. Ik wil in het onderstsiande de door Bragg opgestelde theorie na<ler

ontwikkelen, en tevens een voorloopige discussie geven van erdvele

opnamen die in het Physisch Lahoratorium der Universiteit Gronintien

gedaan zijn en die Prol'. Hao.a welwillend te mijner bescliikking

stelde, wivirvoor ik hem hier mijn vrientielijken dard< hetnig. Ik zal

mij tot een regulaii' kristal hepalen, de uithreidinii; tot kristallen met

andere Braxais'sche netten is zonder bezwaar mogelijk.

1. Laten wij ons voorstellen dat een vlakke bundel Röntgenstralen

(straalrichting .r-as) op een regulair kristal valt, waarvan een der

netribben evenwijdig aan de ./-as georiënteerd is. De oorsprong \an

coördinaten wordt in een molekuul diit binnen het kristal midden

in het doorstraalde stuk ligt, gekozen, de // en c-as worden volgens

de andere ribben georiënteerd. De lengte der netribben zij n. De

coördinaten van een kristalmolekuul zijn dan

.r = X', a y ^ k\ a 5 = /•, o { 1 )

waarbij /,•,, i\ en k, positieve of negatieve geheele gelallen zijn.

Wij zullen de werking van de stralen onderzoeken in een punt

met de coih'diiiaten ï, >(,?, o|) een afstanil / \an den oors|)rong gelegen.

Hoe nu de constitutie van de primaire Röntgenstraling ook moge

zijn, waj kunnen de evenvvichtsverstoring volgens het theorema van

FoiRiKR steeds in periodieke bewegingen ontbonden denken. t)p

dezelfde wijze is de beweging en de straling der niolekulen ie

beschrijven. Kennen wij dus het etfeci dat bij een enkeUoudig

periodieke straling van de niolekulen ujtgaat, dan kunnen wij

daai'uit \oor elk geval liet pi-oces van de werking der Riuiigenstraling

op het kristal lieselirijven. Ik zal tliis het |)rol)leein be^ciiouweu dat

een straling van de golflengte / o|> liet kristal \ali. < hiiler den inxloed

van deze straling zullen de molekulen bolvormige golven uitzenden,

en ik wil den stralings\ektor in de door liel molekuul in den ooi--

sprong uitgezonden struiing door

A ft r\
- cos 2.T ( (2)

voorstellen ; deze formule stelt dan den stralingsvektor iu hel punt

§ IJ § voor, wivarbij ,1 iu)g van de richting afhangt. De straling af-

') Proc. Cambriilge 1'liil. Soi-. \'ol. XVII, i^ait 1. '1'lit' clilTraction of .short electro-

magnetic iv by a crystal.
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komstig van een |iiinl met de eoorfliiiateii 1; in lid |iiinl » ij 5 kan

iiii voorgesteld worden door

.1 ft Q k,a
cos 2.T — —

wuiubij i) de ufsliuiil van ^ >/ s tot (1) is. Óeze afstand is gegeven d

n

oiir

>

V \Lr Zi-\r r r

Vervangen we in de anipliliido o door r (hetgeen geoorloofd is,

daar /// klein leii ()|)/,iclik' \an ; is, etc), zoo krijgen we voor den

lieselionwden lit'lilveklor

A
— cos J.T .

r \T I-^^^-^'^-

2)9.

— Ic. — A'

n 5

V t' r r
(3^

En om den totalen si laling.s vector te vinden heeft men de nitdrnk-

king (^3) over al de door de primaire straling getrofïen (of beter in

trilling gebrachte) moleknlen te sonuneeren. Dit doende kan men de

door L.\UK geo;even formnle terngvinden en daarmede zijn kegels

van maximale intensiteit.

Men kan echter aanloonen dal er, behalve de kegels van L.\uk,

ook nog andere maxima bestaan. Ik z,al aannemen dat ;• zoo groot

is dat \an den \ierden term kan worden afgezien. Men kan zich van

deze be|jerking bevrijden, doch de daarbij optredende berekeningen

zal ik iiier niet weergeven.

De maxima ilie in de theorie \ an L.WK niet voor den dag komen,

kan men te voorschijn brengen indien men eerst let op de samen-

werking der pinilen waarover

kAi-'A-'h,-^K o
r r

door (i, ? , door y vervangen, tlan isIS, ilv zat \er(ler ^ ,. door (t,

ir -]- ,i' -\-
)' = l), dus, in d ze notatie, op de samenwerking der

punten waarvoor de getallen k voldoen aan de vergelijking

k, (1— «) — iU',—y y!'3 = 0.

Deze vergelijking nuiet nu talrijke punten bepalen wil zij tot

noemenswaardige versterking aanleiding geven; dit is dan het geval

als het vlak"

.c (1—«) — y ^—z 7 =
door de kristal[)unten gaat. Een vlak door de kristalpnnlen is nu

in het algemeen voor te stellen door

a .r + b y + c ; = O (4)
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\va;irhij abc gelieele f!;elivlleii zijn, die wij steeds lot Imn kleinst

MiofïelijUo watii-ilen vdcor deeliii'; door liet K (i V) gehiariil denken.

De waarden voor n ,i en -/, waar dus luaxiniale intensiteii trevondeii

wordt tengevolge van de samenwerking van de punten van een

vlak, zijn te \inden door

a bc
te stellen. Terwijl voorts «' -|- ^- -|- y' ^ 1 moet zijn. Men vindt

hieruit ^ = •/ ^ O « =r 1 (dit is het recht doorgelaten licht, een

puiil \aii samenwerking dat niet waarneembaar is) en

l--" + c- - a^

(5)
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vlak gelijk zijn: er is dus in /. samenwerking als liet |iinil in de

riclilin[>' van ilen aan hel vlak teingj^ekaatsten siraal ligt. Overigens

is de evenwielitsverstüring, als A' liet aantal deeltjes van liet vlak

is, iV-maal zoo groot als die door één deeltje veroorzaakt, de inten-

siteit dus y'' maal zoo groot.

De sterkte van liet maximum is van de orde van het aantal

|)nnten in een vlak, dat is dus van de orde iler twee kegel maxima

van IjAUE. Gelijk men nu kan bevroeden, zullen in dezelfde richting

samenwerken alle vlakken in het kristal die aan het beschouwde

evenwijdig zijn. De vergelijking van dergelijke vlakken is

(\x -\- [ y -\- Cz= ± sa

waaibij s e^n geheel getal moet zijn, daar .*'//; geheele veelvouden

van de netribbe a zijn, terwijl de coefïicienten n, b en c geheel zijn.

In ((
ti Y luidt de vergelijking

x(\-a) -7//Ï— 2v = f/.

iVlen heeft dus

a b c sa

1 -

«

^ 7 d

dit levert voor ic ^i y uilleraard dezelfde waarden als in het vorige,

terwijl nieii heeft

a= + b^ + c'

of

2s a a.

a jX-, (1 ^ u) - k, ,-?-/, y| = -^_^_
Alen kan in deze fcu'innlc gemakkelijk den kleinsten afstand der

vlakken en van de beschouwde .soort invoeren. Deze bedraagt

— Want zoo a,i' ~\- by -\- iz =: d een vlak is, gaat men tot

een ander vlak \an dezelfde soort over door te nemen

(i.v. + (!/ + iz = (/ + («,a + /ï,b -4- y,c)a

waar a^ /}, y, geheele getallen moeten zijn. De afstand der beide

beschouwde vlakken nu is

a
(«,i +,:f.b + y>c)

1/(1' + b" -f c"

Dit moet bij gegeven a b : een minimum zijn. Dit minimum wordt

bereikt als a^, ji, y, zoodanig zijn dat

bij gegeven ^i, b en c is aan deze vergelijking steeds op oc' wijzen te

voldoen. De miiiimum afstand der vlakken zal ik door /,„ voor-
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stellen. Hol /Jj terloops ()|if'eiiierUl ii;ii nicii ni lid Ihlm' gezegde een

gemakkelijk middel heeft om de aanlalleii molekuleii die in een vlak

liggen Ie vergelijken. Al naar de afstand der vlakken van gegeven

soort urooler i?-, is het aantal niolekidoii dal elk vlak i)evat grooter.

Is hel aanlal luolekulcii por \()lmiio eciihoiil i-, dan i)e\at oon \lak

mot narameters uhr, —r=^ molekulen nor vlakeenheid.
i/„' 4- ,v + e

Het vlak van de beschouwde soorl dat door den parameter .s- is

aangednid, hovat Xh molekulen. De bijdrage tot den stralingsveotor,

van dit vlak afkomstig, bedraagt dus

NsA ft T 2s.i lmft r 2s.i lm \

r

Sommoeren we dit naar .v over allo voorkomende waarden, dan

krijgen we den totalen siralingsvertor die van de omissie der molekulen

afkomstig is. In het algemeen echter zijn de nu beschouwde bijdra-

gen, van ONonwijdige \lakkon afkomstig, tot don stralingsvector in-

coherenl, tenzij, hetgeen liij uitzondering het geval kan zijn, /. on

a lm—— ouderling meetbaar zijn. Hooft men to doen met meer-
Kvr -t- b- + c"

dere golHengton dan zal dit zoker incohoreutio veroorzaken.

De iuteusileit der waargenomen maxima is nu gemakkelijk aan ie

geven als wij ons voor een oogenblik voorstellen «lat in alle beschouwde

vlakken evenveel punten in trilling komen. Dan is zij, als » hot aan-

lal tier beschouwde vlakken is,

nN\
'

waarbij dus nS" \oor

in de [ilaats is gesteld. Bedenkt men ilal //
A' hel Udale aanlal der

getrolfeu molekulen 3Ï voorstelt dan ziet uien ilat de iulonsileit tier

ma.\ima evenredig is met

zoodat de vlekken intonsor zijn al naar zij afkomstig zijn \ au \ lakken

\\aai'iu hel aantal molekulen per vlaklo-eenheid gioolor is'. Hol

bovenslaaude kan nog iels uilgebroid worden waartloor men lol

een conclusie konion kan die wellicht door e.xperimentou Ie loelson

is. Kies een .r-as in ^V^ richting \an kV' iiorniaal dor \lakk(Mi. dan

zal .1' de waarden i /,„ zh 2/,„ =fc /./,„ eic. doorloopen, waarin de

') Ih'l niojic liier opgemerkt worden, (l:il men liieiiii ww middel heeft om liij

slolVen van Ix-kendi' dieliliieid de gelallen A' voor vlakken Ie vergelijken die dooi-

gelijke siraliug onder gelijke onislandigl.cdeii gelrollen worden.



1229

positieve en iiegalievc lo-iii cvimi wv lixtjieii nl.s de ooi'sprorig midden

in <li' |>iaal gekozen i.s. Voor elke waarde \an x is iiel stuk te

liereicenen dat de iiixallende hnndei nil iiel \ lak snijdt, zij dit stid\

,S',, het aantal niolekuien |)ei \ lakleeenlieid is i7,„, de bijdrage tol de

intensiteit \an liet vlak <S,, dns

l'-' in' S.'

de folale intensileil dns v' /,„' ^ S/ waai'voor bij benadering

V' /,„ is' d.r

gesebreven kan worden. Door deze t'ormnle in verscliillemle gevallen

int te werken kan men lol een nadere toetsing der theorie komen

waarvoor intusschen nog geen experimenteel materiaal aanwezig is.

De intensiteit der tlians besciionwde maxima is grooter dan die dei-

twee kegel maxima van Lauk (van een orde 10" X ^0*^ groot) echter

van een orde 10' X kleiner dan die der 3 kegel maxima van Lal'e.

Ininsseiien dringt het experiment de verklaring door terngkaatsing

in die mate op, dat men wel niet anders dan langs boven gevolgden

weg cle photogrammcn zal kunnen verklaren. Er moge nog op ge-

merkt worden dat in de boven ontwikkelde besclionwing is aange-

nomen dat de molekiden slechts één eleetron bevatten, dit is intnssehen

een onderstelling waarvan men zich gemakkelijk bevrijden kan door

xV en r met s, waar x het aantal elecironen per moleknnl is, te

vermenigvuldigen. Wellicht kan, door dit in aanmerking te nemen,

een schatting van de verhouding der aan [allen electronen per mole-

kunl in verschillende krystallijne stoffen afgeleid worden. Het moge

nog opgemerkt worden dat zich ook in de voortplantingsrichting van

den primairen straal een interferentie vertoont en wei tusschen de int-

gezonden secnndaire pulsen en den primairen straal zelf bij deze inter-

ferentie treedt een phaseverschil op dat den primairen straal in zoo

sterke mate verzwakt als noodig is om de energie der secundaire

impulsen, in de terugkaatsingsrichtiiigen uitgezonden, op te leveren.

Wij kunnen de werking van een enkel vlak nog eens nader be-

schouwen. Zij het terugkaatsende vlak tot y.c-vlak gekozen, zij hel

.i7/-vlak het invalsvlak, en de invalshoek tt. Laai ons nu de licht-

werking beschouwen in een punt

(I) =r r cos (t, y ^ '' '•'" (' + '^ ^ ^^ ?•

De ötralingsvektor wordt gegeven door

^1

r

Hetgeen, gesommeerd naar i\ en /<\, leveit
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««,^4 {t 2\ ttii as a»i aC?i
' CrtSft.T (<

2 \ ttii as a»i aC.T
cos N— .T fo.? N— n sin(N \- 1 )-i .t .«(»( .V i 1)^—

sin sin —

—

2/. 2).

voor i, = ü S= Ü krijgt men liet reeds gevonden inaxiinniii (milde

biiigiiigsbeeld) met de daar gegeven intensiteit.

Een tweede maximum (l'' bnigingsbeeld) zou kiiiinen optreden

na as 2). 2).

wanneer . =^1, of — ^1, ot' dns j, =r— of c=: is. Nii is ?• bij de
2X 21. ' a ' a

'

proeven ongeveer 4, a van do orde van 10—'; zou /. mi veel kleiner

dan (/ zijn, dan zou dal tweede maximum wel waarneembaar moeten

kunnen worden. ()|> de platen komen geen punten voor die op

dergelijke buigingsbeelden zouilen wijzon. Is de goltlengle dus zeer

klein t.o.z. van 10 * , dan komen dergelijke beelden niet voor, docli

wanneer A van de orde van (t of niet veel kleiner is dan kan men

dergelijke beelden niot waarnemen, de laatste schattingen leveren

voor /. op een giootlicid van de .)rde 10~-'
. Dit kan wel vereenig-

baar geacht worden met het resultaat dat ringvormige nevenbeelden

niet optreden.

HK.\0(i hooft 'loii \urni der becldoii, ollipson wier lange as in de

richting der lijn, dio loodrecht op het invalsvlak passend bij het

beschouwde vlak ligt, verklaard door op ie merken dut de verschil-

lende lagen door niet volkomen evenwijdige golven getroffen worden.

Ilij neouit daarbij echter niet iii aaiunei'king dal iu elk [Mint niolc-

kulen van al do vlakken samenwerken. De vorm zal veeleer te

verklaren zijn door oj) te merken dat <\o iniensiteit in de genoemde

richting minder snel tot nul nadert dan in de richting loodrecht er

op, waarbij dan ook nog in aamnorkiiig Ie nomen is dal de afstand

van de siralingsbron en het punt van waai-noiiiing idot oneindig

groot t.o.z. van de afmetingen van het bestraalde vlak zijn. Tiaclit

men, door rechtlijnige voortplanting te ondersiellen, zich rekenschap

van don \iiini der vlekjes Ie geven, dan kouil mon iiiol tol hol gi^ode

resultaat. Heeft men bijv, te doou met een terugkaalseml vlak dal

.schuin t.o.z. van den bundel slaat, dan zou de photographi,schc plaat

don leriiggekaalsten cvlindor juisi volgens eens ellips snijden waarvan

do langste as loodiocht op de reeds beschouwde richting in hol vlak

staat, terwijl op óc photograinmcn juist het omgekeerde het geval is.

In den bundel zijn de stralen niet nauwkeurig evenwijdig, welken

invloed hooft dit op hol buigingsbeold 'r Indien de stralen die een

kloinon liook mol olknar maken een zelblcii loniuiiokaatslon straal znlloii

mooleii oplovoroii, iM(mi do loruukaalsoudo \ lakken eveneons een
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kleinen lidck xhiiirmi rii (nngekeenl. li;<l:en nn ^.l -\- 'ci/ -^ cc = O,

liet rnoleknnlrijUc vhik i>, dan /.al een \ lak dal /.cci- weinig in riclilin^;

er\iin vci'stdiilt /.ijn

/;, 7, : /.ijn uroote gelieele getallen.

Of diis

rip-^ + 1) + (''? + i)/'- f {.q + i)/'7 = o .

1

Dit vlak is echter bijzonder arm daar /,„ hier wordt / :

hetgeen zeer klein is. De beeldvurniiiig wordt dus uitsluitend door

de molekuulrijke vlakken beheerscht. Natuurlijk geeft elk der bundels in

den invallenden straal aan een niolekuulrijk vlak een teruggekaatsten

bundel, doch waar de invallende bundels weinig uiteen loopen, zullen

de teruggekaatste dit ook niet doen. Steeds zal, als er onder de be-

schouwde vlakken één nioleknulrijk is, het beeld tot stand komen
door inwerking van een der bundels.

Wanneer men dadelijk zeer dunne pulsen wil beschouwen, komt

men tot een probleem dat zekere overeenkomst heeft met datgene dat

Prof. LoKENTZ behandeld heeft.') Intusschen kan men zoo aanstonds de

door de niolekuleii teruggekaatste pulsen die daar behandeld worden

tot door ile molekuulrijke vlakken gevormde pulsen samenstellen, daar

nu elk molekuulrijk vlak slechts één puls levert. Dit werkt hel over-

elkaar vallen van de pulsen tegen. Lel men bijv. op pulsen van een

bepaalde vlakkenreeks afkomstig, en zij de dimensie in de normaal-

l

richting /, dan heett men — pulsen, dikte L, deze beslaan tezamen
'm

i i: A
een dikte l' ^ y L ,

— = —
, hetgeen een kleine grootheid is, zoo-

lang A klein ten opzichte van /,„ is, wat veelal het geval zal zijn.

V'allen de pulsen wel over elkaar, gelijk weer het geval is als men
let op de werking der primaire evenwichtsvei'storingen die achter

elkaar worden uitgezonden door de antikathode dan moet men de

door Prof. Lokkntz ontwikkelde beschouwingen toepassen. Ook zoo

men dus met pulsen werkt is dan de incoherentie van de golfbe-

weging van de verschillende \lakken afkomstig voorop te stellen.

Vermoedelijk is ook in die richting de oplossing te zoeken van de

vraag, waarom het effect der warmlebeweging die tengevolge heeft

dat de molekulen om de netlHickiiunten trillen.

1) Deze Vers!. Dl. XXI 1U12;13 p. 911. Ovlt den aaid dw Hüutgenslralen.
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\k wil iu)g mot een enkel wim.iiI t\v |>lioto<rranimeii die tol mijn

liescliikking stoii len besfireken.

De opstelling wuarmeile ze genomen weiden kwam in veel opzieli-

ten met die van Lauk overeen, alleen was zij iets njinder ingewik-

keld. Om den exposiliedunr te verkoiteu werd van een versterkings-

sclierm gebruik gemaakt. De punten die op de platen voorkomen

kan men zeer ovcrziciitelijk in ellipsen, hyperbolen, rechte lijnen en

soms parabolen rangsehikken : gelijk MK.\(i(; reeds uiteen zet zijn de

punten van een dergelijke kegelsnede afkomstig van de terugkixatsing

aan molekuulrijke vlakken, die een moleknulrijke lijn gemeen hebben.

De kegelsnede is dan de doorsnede van de i)liolographisehe plaat

met den kegel die ontstaat als men den invallendeii straal om de

genoemde molekuulrijke lijn laat wentelen.

De photogrammen die tot mijn beschikking stonden waren

:

1. Klipzout. De iiivalsrichting lag langs een 4-tallige as. De gevonden

ligiiur komt u\ereeu met die voor ziidvbleiule. De afstand van de

pholografische plaat tut hel kristal was 4 cM., bij I.aie 3.56, door

Lale's figuur in de overeenkomstige verhouding te vergrooten ver-

kreeg ik een die aan die van Prof. Haga ro//,viiii>ii congruent is.

Slechts enkele ellipsen ontbraken of waren /.wakker vertegenwoordigd

hetgeen er aan toe te .schrijven is ilal hel net bij NaCl gecentreerd

kubiscli is, terwijl hel X/i S kiibrn iiicl gecentreerde zijvlakken

vertoont. Dit stemt met de krislallugraphisch afgeleide splijibaarheid,

die in de richting van het mt)lekuulrijk>le vlak ligt, volkomen overeen.

2. Cd 1'\ doorstraald langs een 3-lallige as leverde een met

Zn S identieke liguur.

!}. Topaas, doorstraald in de richting der biseciri.x van de sclieipe

hoek van de optische assen, leverde een lignur die te verklaren is

door te onderstellen dat het net der moleknlen gevdrmd wendt door

i'iiileii in het \lak loodrecht op de bisecirix en \erder |iuiilen lood-

recht boven de zoo verkregen netpiinten.

Uit het [)hotogi'ani berekende ik den hoek der zijden \aii de ruil,

deze bedraagt (ïtJ^KV. Ken toetsing van den hoek der nul met de

iioeken der pi'isnun lakken, door kristallogi'alische gegevens bekeuil,

levert een tamelijk goede overeenstemming. Ik hoop in de gelegen-

heid te zijn voor meerdere tji)en netten van IJkavais de verhouding-

der ribben etc. te berekenen en de verkregen uitkomsten met de

krislallografische gegevens te vergelijken. Hel iaat zich aanzien ilat

daarbij tusschen de verschillende structuurtheoriën eeii uitspraak te

doen zal zijn, en dal men lol een i'alioneele beschi-ijxing der ki'ishdlen

zal komen.

4. Met mica werd de proef, Ki'tntgenstralen up het spiijtvlak te



1 233

dooii tonijrUaatson, wcllvc Hnvc.i; in Nature \aii 23 Der. lifefi '^o-

liulilicccrd, liciiia.ilil. Donidal liici- laimer geöxponeonl wei-il, kwam
l»olialve liel roeds tloor l!iiA(.(; f;e^'""l''" lenir^irekaatsle hoeld 0|> de

vlakken even wijd if^- aan liel s|iliit\lak, uok nog een aantal andere

|uinten te voorschijn die vooi- hel ()vei^!;roote deel op een vrijwel

in een cirkel overgegane ellips laaen. Als iii\als\lak was de lidol'd-

snede gekozen, de pliotograpiiisclie plaat slond loodreclit ()|) liet

invalsvhik. De cirkel lag asynimetriscji, hoewel het invalsvlak in

een lioofdsnede lag.

Onderstelt men dat hot nionoi^line net voor üliinnier bestaat nit

een rechthoek (in het splijtvlak) en een t. o. z. van deze recht-

hoek hellende ril)be, gelegen in een vlak loodrecht op het sj)lijtvlak,

dan moet men, om de liguren te verklaren, voor de vei-houding der

rechthoekzijden en de schuine zijde 8 : 13 -. 100 nemen en teve- s

onderstellen dat de hoek van hel splijtvhik en de heilende ribbe 85°

bedraagt. Men kan de ontstaande fignnr beter verklaren door nit te

gaan \an het tweede net van het monokline stelsel. De basis is dan

een />// met zeer grobte bijna gelijke zijden, en een hoek van circa

85° tusschen de korte diagonaal en een der zijden, de derde ribbe

staat loodrecht op het besolioiiwde /n/, de rechthoek door de korte

diagonaal van het grondvlak is gecentreerd. Het splijtvlak is dan //

aan dezen rechthoek. Deze bouw doet een naderen tot het he.xagonale

type voor glimmer zien.

Dezelfde resultaten gaf de figuur die verkregen werd door glimmer

in een richting loodrecht op het splijtvlak te doorstralen. Hei zoo

verkregen photogram was veel zwakker, hoewel de expositiednur

ongeveer even lang was en de hardheid der stralen gelijk. Dit kan

verklaard worden door op te merken dat bij de lerugkaatsing het

molekuulrijke s|)lijtvlak, een beeld geeft, welk beeld bij de doorgelaten

straling niet optreedt. Doch de andere beelden zijn ten opzichte van

overeenkomstige vlakken te nemen, daarvoor moet de verklaring dus

anders luiden. In beide gevallen valt een cylindrische bundel van

ongeveer 1 niM. doorsnede in. Dientengevolge is het deel van het

molekuulrijkste vlak, dat door straling getroffen woi'dt, bij de terug-

kaatsing die onder een hoek (t dicht bij 90° geschiedt veel grooter,
l

nml. in de verhouding , het aantal werkende lagen blijft gelijk.
cos a >- j o o

In het ongunstigste geval dat de stralingsvectoi- in het invalsvlak

ligt, is, als « = 90— ,i, waarbij ,i een kleine hoek is, de werkzame
lichtvector — .S.sin'iii, de intensiteit van het teruggekaatste beeld

,. P sin' 2,i(ou})-
wordt dus evenredig niet , [o is de tliameter van den
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biindol. O) lu't aantal dcclijcs jkt \ lakteëenli<»i(1). Voor liet <ioval dat

(Ie straliiifïsvector in liet iiivalüvlali ligt, is sin 2,^ in den teller te

vervanjien door de eenheid, dan is de intensiteit groot. Daar do inval-

lende bnndel niet gepolarisoiM-il is, lieeft men dus bij de tenigUaatsing

een sterker effei-t te verwaclitcn dan in het dooigelaten liolit.

r>. De terngkaatsiiig o[t klip/.out (geslepen loodrecht op een 4-

lalligo as) gaf ook weder een /-eer dnidelijk waarneembare reeks punten

op kegelsneden door het centrale beeld gelegen. De punten lagen zeer

(lichl bijccii ; vei'moedelijk zijn /.ij, daar iiier mei een tamelijk dik

kristalplaalje werd teruggckaalst, voor een deel toe te schrijven aan

versi'hillende niet volkomen evenwijdig georiënteerde lagen in het

kristal.

Groningen, 19 Februari l'.)i:>.

Natuurkunde. — De Heer Lokkntz biedl eene mededeeling aan

van i\c\\ lieer P. Ehrkm'Kst : „( >cer Eiiutt'in's tlicovit' run het

stiitioiKiirc (/rarifittiercld."

(Mcdo aangeboden door den Heer Kamkhlingh Onnes).

§ 1. Een ,,laborati)rium'" L mo^e mei de daarin aanwezige waar-

nemers de eene of andere versnelde beweging hebben met betrekking

tot een coördinalenstelsel .e, //. r, ilal niet xersneld is; het bewege

zich bv. evenwijdig aan de c-as met eene of andere positieve

versnelling. De waarnemers zullen dan conslateeren. dat alle trage

massa's, die met betrekking tot hel laboraidriuui in rust zijn. een

druk uitoefenen op de lichamen, die met hunne onderzijde in aanra-

king zijn. Voor die waarnemers zijn er twee wijzen om dien druk te

verklaren: '/. ,,()ns laboratorium heeft eene versnelling naar boven;

bijgevolg drukken alle trage massa's op de lichamen onder hen."

f). ,,Ons laboratorium is in rust. Er heerscht een krachtveld in, dat

de massa's naar beneden trekt."

Waaj'iiemingen over den loop van lichlslralcn schijnen het mogelijk

te maken experimenteel liisschen de onderstellingen a en h te be-

slissen : met betrekking lol hel coördinatenstelsel .e. //, : plant het

liciit zich rechtlijnig voorl. Mei betrekking lot een versneld labora-

torium dus knnitlij)iiij. Door deze kromlijnige voortplanting der licht-

stralen zouden dus (Ie waarneuuMs kunnen vaststellen, dal hun labo-

ratorium zich versneld l)eweegl.

De luoiiclijUheid van eene dergelijke proefoiulervindelijke beslissing

verdwijnt onmiddellijk, indien men toelaat, dat ook in een stilstaand
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liil)nral(iriiim, maar waarin ocii UracliUeld is, tic liclilstialeii ovei'-

een komst ifj;o krommiiifi' lieltlien.

I)c ,,hi//ict/i('S(' (li'r (ii'Hjkii'iKirdiiilifid" . <lio KissTKiN aan zijiir jtroeve

eeiKT tlieorie der üiavitalio ten firundslaji legt '), vereisclit nu indor-

daail eeiio zoodanige ki'ommingder iiclilsiraien in een aaiitrckkingsveld.

De livpoiiiese der gelijkvvaardigiioid eisclit namelijk, dat een labo-

ratorinm //, <htt rust ir i'eii innitrckkinijsvutd ten aanzien van alle

pliysischc versehijnselen gelijkwaanlig is met een laWnratoiMum fy

zouder (jrarUatii', iiinai- rersmdd.

Verlangd wordt dus, dat de waarnemers, die zieli in /> lie\ inden,

door proeven op geenerlei wijze kunnen vaststellen, of iiun laliora-

torium zich versneld beweegt, dan wel (in een overeekomstig aan-

trekkingsveld) in rust is. Het gaat hier dus in de eerste plaats om
eene poging, om de relativiteitstheorie van het geval der 'eenparige

beweging van een laboratorium op dat van eene niet-eenparüje be-

weging uit te breiden.

De physische beteekenis van Ein.stein's hypothese der gelijkwaar-

digheid zou echter hoofdzakelijk daarin gelegen zijn, dat zij zekeren

functioneelen samenhang vereisclit tiisscdien het aantrekkingsveld en

andere physische grootheden (bv. de snelheid van het licht).

Bij de nadere uitwerking der gelijkwaardigheidshypothese stoot

EiNSTEiN op zekere moeilijkheden. Deze brachten hem er toe het

vermoeden uit te spreken '), dat de gelijkwaardigheidshypothese wel-

licht alleen voor oneindig kleine ruimte-tijdsgebieden houdbaar zal

zijn, en niet voor eindige.

EiNSTEis beperkte zich hier tot een bloot vermoeden, daar genqemde

moeilijkheden zich eerst voordeden bij de beschouwing der dynamische

verschijnselen in hel laboratorium L' , en het daar om afleidingen

uit een zóó groot aantal van onderstellingen gaat, dat het moeilijk

wordt om in te zien, ujduv de oorsprong der moeilijkheden ligt : in

de gelijkwaardigheidshypothese, dan wel in eene der andere, meer

bijzondere, onderstellingen (zooals bv. aangaande de dynamische wer-

kingen van stijve kinematische verbindingen).

De volgende be.scliouwingen pogen die vraag op te helderen. Zij

toonen aan, dat overeenkomstige moeilijkheden ook reeds optreden bij

die verschijnselen, die in Einstkin's theorie het meest elementair zijn ;

bij de voortplanting der lichtstralen in een statisch aantrekkingsveld.

Het hoofdresultaat luidt : AUti slatlsche a<intrekkiiuiscelden, met

idlzondering ^'aii eene zeer bijzondere klasse, zijn ia tegenspraak met

1) Ann. d. Phys. Bd. 35 (UJll) pg. S'JS; Bd. 38 (191-2) pg. 355 en 443.

-) Ann. d. Phys. Bd. 38 (ISl^^^" Pg- 452—45ü.
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fle tft'liikiriiardii/hi'iil.s-ht/pothesi' ran Einstkin. Ilfi'iL- lui statische nan-

trt'kkinytveld, dat verschfideiK' ten opzic/ite van eilander onhewei/el/jkc

aantrekkimj.'icentra voorthremjen, is niet vereeniylmar met de ijelijk-

traardiyiteidslii/jiutlti'si'.

§ 2. Laat dus een lalHuaiorinm // Kegeveii zijn, waarin een

slaliscli aalltl•ekl<inK^^velli v.k'h l)ovin(ll. Met Einstkin laten wij toe,

dat de lic-lilstralen er zicti op de eene of andere wijze gekromd in

voortplanten, maar zitó, dat daarbij aav de volgende eischen voldaan is:

Wanneer èèninaal een liclitslriuil door de ptnitcn .1, ]i, . . . ,
/•', (i

van liet laboratorinm L' iieoH knnaeii gaan '), dan moet

[A] deze weg ,1, />. . . . ,
/'', G voor liet licht altijd mogi-lijk /.ijii

{„.Standva.sti(/lieid der lic/itu''iyen"),

[B] ook steeds de omgekeerde weg G, F, . . . , B, A mogelijk zijn

{„omkeerbaarheid der lichtwegen").

De gelijkwaardiglieidsliypotliese stelt nn tegenover dit in het aan-

Irekkingsveld rnstend laboratorium L' een laboratorium A, dat vrij

van gravitatie is, maar in de plaats daarvan eene overeenkomstige

versnelling heeft. Hoe moeten <le fnaiten van dit lahoratorium, miarin

geen gravitatie is, zich henvgen, opdat de er in aamvezige waarnemers,

in den zin der gelijkwaardigheidshypothese, ook standvastigheid en

omkeerhaarheid der lichtweyen constateeren ?

§ 3. Ter wille \aii de eenvoudigheid beperken wij t)ns tot een

tweedimensionaal laboratorinm L. Als fundamenteel coördinaten-

stelsel, ten opzichte waarvan L zich versneld beweegt, diene het

coördinatenstelsel .i\ //, dat geen versnelling heeft, en de daarin

gemeten tijd /. Ten op/.iciite van dit stelsel, dat /.onder 'rraviialie is,

bewegen zich de lichtstralen in rechte lijneii en met constante snel-

heid 1. In de overeenkomstige .MiNKowsKi'sche e, //, /-,,\vereldrnimte"

wordt elk zich op die wijze voortplantend lichtsein door eene rechte

lijn voorgesteld, die met de ^as een hoek van 4-ö° muakl. Zulk eene

lijn in de ,i', //, /-rnimie heele ,,//(.•/«////»"'. De lieweging der verschillende

punten .1, li, . . . F, G van het bewegende laboratorium L wordt door

evenzoo vele (kromme) wereldlijnen a, />,... f, g afgebeeld.

Wanneer de waarnemers in hot hilioraior'ium L constateeren, dat

het hun gelukt is een lichtsein .S\ door de punten A, B, . . . F, G
van hun laboratorium Ie laten gaan, dan wil dit zeggen dat de o ver-

eetdvomsiige lichtlijn .v, de wereldlijnen a, I), . . . f, g van die pnnteji

van het laboratorinm snijdt.

'j Men (ienke zich deze punten b. v. als openingen in de wanden van hel laboratorium.
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OvcMcciikiiinstii;- ciscli |A] van § 2 iiiuftcii (Ie wiiarneinei's in liet

luhoraliiriiiiii /, in dat fi,-eviil iiof;- zoo dikwijls, als ze willen, op

andere lii(l-li|)[ien lielilseiiieM ,S',, .S', , . . . door de |innten .1, A', .../•', <"ƒ

van liet lahoraluiiiini kunnen zenden. Meetkundige voorstelling in de

.e, y, /-rninitc: De wereldlijnen a, h, . . . f, ij worden door alle oo

lielitlijnen .v,,.s-,,... gesneden: zo liggen alle op het door de oo'

liclitlijnen gevormde regelvlak.

In overeenstenuuing tnet eiseli [H] van § 2 moeten de waar-

nemers van liet lai)oratoriuni L dan bovendien zoo dikwijls als ze

willen door die |)nnten van het laboratorium liclitseinen .S"i, .S"',, . . .

in tiycni/i's/i-/(/i' rieliting >i, F ,/>,-! kunnen zenden. Hiermede

komen in de ,r,//,^ruimte nogmaals oc' liclitlijnen *',, *•', overeen,

die alle de wereldlijnen a, l>, . . . f\ij snijden. De wereldlijnen n,h, . . .qji

liggen dus alle op een oppervlak, dat door t\vee stelsels, elk van

cc' liclitlijnen, Wdrdl bedekt, liedenkt men dan nog, dat de liclit-

lijnen alle een hoek van 45^ met de ^as maken, dan ziet men ge-

makkelijk in. dat een zoodanig oppervlak noodzakelijk een gelijk-

zijdige omwentelingsli\perboloï<le moet zijn, met de omwentelingsas //

aan de /-as; d. w. z. de vergelijking van dat opjiervlak is van den

vorm

A{x^ -\-
if-

-f-) + B.r J- C/y + Z»/! + £= O . . . . (1)

In het bijzonder kan ook het geval zich voordoen, dat .1 =i ü is,

d. w. z. dat de liyperboloïde ontaardt in een plat vlak.

Dergelijke hyperboloïdeii zullen we kortheidshalve „Uduhiiperholoi-

ile/i" noemen. De wereldlijnen n, O, ...,/, <j der punten A,B, ... , F,G
van het labüratoriiim L liggen dus 0[) eene genieenschaiipelijke ,,liclit-

hyperboloïde" //„/,.

Nu hadden de waanieiners even goed een lichtsein, iii plaats \an

A naar B. \an A naar een ander iiunt li' van het laboratorimn

kunnen zenden. Op volkomen dezelfde wijze ziet men dan in, dat

ook de beide wereldlijnen d en b' op eene gemeenschappelijke liclit-

hyperboloïde H„b' moeten liggen. Daarvan zij de vergelijking

AXx-'+ir-f")-^ B\«^C';i+D't+E' — O . . . . (2)

De wereldlijn a ligt dus tegelijkertijd op de twee verschillende

lichthyperboloïden //„i en //„;/; zij is beider doorsnede, en deze is

noodzakelijk eene vlakke doorsnede. (Vermenigvuldig vergelijking (J)

met .1' en vergelijking (2) niet .1, en trek af). Bedenkt men nu, dat

het punt .,4 van het laboratorium nooit eene grootere snelheid dan

die van het licht mag hebben, dan komen \ an alle \ lakke door-

sneden van eene lichthyperboloïde slechts twee typen in aanmerking:

liypeiliolen, \vaar\an lieide takken van t = — x naar / = -|- ex

81
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loopen, en, als grensgeval, de liclitlijnen van de In perboloïde. (M. a. \v.

de doorsneden met vlakken, die 1° den keeloiikel der liyperholoïde

snijden en 2° uiet de Nas een hoek van < 45° maken. Daar ook

nog het geval kan voorkomen, dat de lichtln perltoloïden, die door

de wereldlijn a gaan, ont'aaiden in platle \ lakken, kan de wereld-

lijn a ook nog een reelite lijn zijn, die mei de t-a» een hoek niiiakt,

die kleiner dan 45° is.

Xu was echter A een willekenrig pnnt van hel lal)Oratorinm L.

Wij hebben dus het volgende bewezen

:

Opdat de ivaarnemer.s in eeii bewegend laboratorium L, dat zonder

(jravitatie is, standvastiiiheid en omkeerbaarheid der lic/it/reyen zulliin

waarnemen, vi noodiy, dat de „wereldlijnen" van de punten van het

laboratorium eene schaar van oo' takken van hyperbolen zijn, of loel

rechte lijnen in de x,y,t-ruimte zijn.

Zonder eene nieuwe onderstelling, alleen tengevolge van de om-

standigheid, dat door elk paar van deze wereldlijnen, — bv. p en q —
altijd eene liehthjperboloïde H^,i te brengen is '), kan men verder nog

bewijzen: de oc"^ wereldlijnen-lnperbolen liggen in cc' vlakken, die

waaier\ormig door een rechte r van de .i',y,Nruimte gaan ; en wel

snijden zij F in twee (reëele of toegevoegd complexe) punten iiy en

illi, (die ook kunnen Siimenvallen). Afhankelijk van de ligging der

punten iii en iin ontstaan zoo x" velden van wereldlijnen, en wel

van een zeer bijzonderen aard '').

^ 4. De veelvuldigheid der statische aantrekkiugsvelden, die n

centra, welke met betrekking tot elkaar onbewegelijk zijn, veroor-

zaken, is voor n^3 reeds grooter dan x". Maar aan de „(/el/jk-

ivaarditjheidshi/pot/iese" is in geen ander geval te voldoen, dan in dat

der zeer bijzondere aantrekkingsvelden, die overeenkomen met de qd'

versnellingsvelden der vorige ^.

(^P.MKRKING.

Wij hebiieii tot dusverre slechts de standvastiglieid \an den rorm

der lichtstralen gebruikt. Bovendien moet in elk |)unl van het labo-

ratorium // ook de snelheid van het licht onafiiaid<elijk van den

tijd zijn. Ten einde deze voorwaarde in te voeren, zou men de tijd-

') Gevormd door de liclitlijnen der seinen, die van P naar Q en van Q naar P
gezonden kunnen worden.

-) Een bewijs voor deze slellingeu en eene classlfioatio van bovenstaande oo*

velden van wereldlijnen vindt men m eene niededecling van den Heer H. van Os,

die binnenkort verschijnen zal.
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iiicliiiL' in /.' in <li' lioclioiiwiiiycM (lieneii nji Ie iicnicii ; dc/A' VMirilcii

Il ierdoor iii^cwiiiUcIdcr.

Wellicht /.OU iiicii diiii de klasse \aii de velden, waarvoor de

i;elijk\vaardinlieidsliy|Milhese loelaalWaar is, nog verder kiiiiiien iii-

kriinpen

liet livperlmleiiv eld, dat iii ile ,r,y,/-rMiiiite Horn's ,,liyperl)oien-

liew efiinii," \aii een t weediineiisioiiaal laboj'atorium voorstelt, is als

bijzonder j;e\al in de :r" li\ perltolenveldcn van § 4 be^'repcn. lioven-

dien voldoet het ibij iiesehikle tijdmeting in L') aan de vooi'waarde,

dal (k siii'llii'iil \;ni het licht niial"h;;nkeliik is \an den tijd.

Plantkunde. I>e lieer .Mot.i. biedt eene niededceling aan van

den lieer V. v.\n WissKi.iNCiii -. ,,Over intravitalc nccrs/tii/eii".

(Mede aangeboden duur den Heer Went).

De afscheidingen dooi- liasisclie stollen in levende plantencellen

teweeggebracht liebl)cn al lang de aandacht der onderzoekers ge-

trokken en de litcralnur over dit onderwerp is reeds zeer omvang-

rijk. De eerste, die deze neerslagen onderzocht was Cii.\ki.1';s Darwin.

Het eerst maakt hij ') melding van het verschijnsel in zijn werk over

insektenetende planten. Hij ncuMiit hel aggregatie. Zooals uic Vkiks ')

heeft opgemerkt, duidt Dakuin niet dien naam twee ver.schillende

verscliijnselen aan : ten eerste <le door hem ontdekte bewegingen in

het plasma van de cellen der klieien van Drosera rotumlifolia en

van andere insektenetende planten, welke bewegingen zich voordoen,

wanneer prikkels een verhoogde secreetafscheiding verocnv.aken en in

de tweede plaats de neerslagen, die in het plasma ontslaan, wanneer

als prikkel koolzure ammoniak gebruikt wordt.

Neerslagen met, koolzure ammoniak en met ammonia ontstaan ook

in zeer veel andere gevallen in de levende plantencellen, zooals ('m.

Darwin') heeft aangetoond. Hij vermeldt, dat de neerslagen luet meer

ontstaan, wanneer de |naeparaten gedurende 2 ii 3 minuten tot kook-

temperatnur in water verwarmd zijn en hierom is hij geneigd de

reactie als een \itale te beschouwi'u. ()\er de chemische naluui- en

de physiologische lieteckenis \an de stof, waaruit de neerslagen

bestaan, laat Darwin zich zeer voorzichtig* uit. Hij veronderstelt, dat

') Charles 1>ar\vin, hi.sec.tivorous plantin. 1875, p. 38. Gliapter III.

-J HuGo Dio Vriks, Ueber die Agsregatiun im Protoplasma von Droseia rotim-

dilblia. Bot. Zeit. 44. .lahrg. 18SÜ, p. 1.

') Charles Darwin, The Action ol' C;irbunate of Ammonia on the Roots of

cerlain Planls. Tlie Journal ui' the Linnean Society. Botany. Vol XIX. 188'2, p. '23'.t

81*
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ze uit proleïiie bestaan en gelooft met een exc-retieprodnUt Ie doen

te hebben. Hij eindigt zijn laatst geciteerde verhandebng aldns : "Bul

I hope that some one itetter (itted than I ani, l'ioni |l|os^essing niuch

more chen)ical and histological knowledge, mav be ijidnced to inves-

ligate the wiiole subjecl". Ilieniil volgt, dat Dakuin ook wel een

andere verklaring van liet door hem ontdekte verschijnsel voor

mogelijk hondt.

Fr. Darwin M verdedigt, wat de chemische natuur van liet neer-

slag betreft, dat ammoninmcarbonaat in de tentakels van Drosera

rotnndifolia te voorschijn roept, de zienswijze van zijn vader. Ook

volgens DE Vkiks '] behoort het neerslag, wat zijn veriionding tegen-

over reagentiën ciaiigaat, tot de groep der eiwitlichamen.

De neerslagen, die ammoniunicarbonaal bij Spirogyra en bij andere

planten in het celvocht teweegbrengt, zijn ook door Pfeffer ') onder-

zocht geworden. Volgens Pfekfkr bestaan ze uit looiznre eiwitstof

en geven ze zoowel reacties met eiwilreagentiën als met looislof-

reagentiën.

LoKW en Bokorny *) hebben een groot aantal verhandelingen ge-

schreven over neerslagen in levende plantencellen met verschillende

basische lichamen. In de verschillende |uiblicalies wordt meestal

ongeveer hetzelfde vermeld, zoodat ze hier gezamenlijk besjtroken

kunnen worden.

De neerslagen, die door koolzure ammoniak, antipjrine en catfeïne

1) Fkancis Darwix, The piocess of aggregation in the tentacles of Droscra

rotundifolia. Quarlerly journal of inicrosc. scieoce. Vol. XVI. 1876, p 309.

~) 1. c. p. 42 vig. en 57 vlg.

^) W. Pfeffer, L'eber Aiifnalirae von Anilinfarben in lebenden Zeilen. Unler-

suchungen aus dem bolan. Inslitut zu Tübingcn. 2. Bd. 1886—1888. p. 239 vlg.

*; O. LoEW und Th. Bokokny, Uebor das Vorliommen von activem Albuniin im

Zellsaft und dessen Ausscbeidung in Körnchen duicli Basen. Bot. Zeit. 45. Jaiirg.

1887. p. 849. — Ueber das Verhalteu von Pflanzenzellen zu stark verdünnter

alkaüscher Silberlösung. Bot. Geulralblatt. 10. Jahrg. 1889. XXXVIII. Bd. p. 581'

en üU. XXXIX. Bd. p. 369. XL. Bd. p. 161 en 194. — Versuclie iibor akiives

Eiweiss für Vorlesung und 1'raktikum. Biologisches Centralblatt. 1891. XI. p. 5.

—

Zur Chemie der Piotcosumen. Flora. 1S92. Erganzungsb. p. 117. — Aktives Eiweiss

und Tanuin in Pflanzenzellen. Flora. Cl. 1911. p. 118— 116. Aulorel'erat. Bolan.

Centralblatt. 32. Jahrg. 1911. 1. Halbjahr. Bd. 116. 1911. p. 361.

Th. Bokorny, Neue Uctersueluingen über den Vorgr.ng der Silberabstbeidung

durch aclives Albumin. Jabrb. f. wiss. Bot. XVIU. Bd. 1887. p. 194. — Ucber

die Einwirkung basischer Sloffe auf das lebende Proloplasma. I. c. Bd. XIX. 1888.

p. 206—220. — Ueber Aggregation, 1. c. Bd. XX. 1889. p. 427. — Zi-r Kennlniss

des Cytoplasinas. Ber. d. d. bot. Gesellsch. Bd. VIII. 1890. p. 101. — Zur Pro-

teosomenbildung in den Bliillern der Crassulacoen 1. c. Bd. X. 1892. p. 619.

Ueber das Vorkonnnen des GerbstolTes im I'llanzenreiclie und seine Bezieliung

zum acliven Albumin. Cliemiker-Zeit. 1896. No. 103. p. 1022.
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in (Ic cclliMi wolden (ovvee<ip;el)ra('lii bestaan volgens (Ie twce genoemde
oiKk'rzoekors nil acIicC' eiwit. De licliaampjes, waaruit do neerslagen

bestaan, door de sciirijveis proteosoinen genoemd, kunnen zoowel

in het |)rolO|)lasnia als in liet celvoclit ontslaan. Volgens de heide

schrijvers is de |)roteosomenvorming een echte levcnsreactie. Wanneer
de cellen gedood zijn, kunnen de bovengenoemde reagenticn hel ver-

schijnsel niet meer te voorschijn roepen, onidal hel actieve eiwit dan

in passief" eiwit is overgegaan.

De .sclii'ijvers vermelden bijzonderheden der neerslagen en maken
gewag van de positieve resultaten, die ze met verschillende eiwit-

reagentiën \erkregen hebben. De neerslagen bestaan volgens de

sciirijver.s óf nitsluitcnd uil actief eiwit óf ze bevatten ook andere

stollen, b.v. looisiot, maar nadrukkelijk wordt hierbij vermeld, dat

dit slechts een ..unwesenlliclie" bijmenging is.

De zienswijze dei' i)ovengenoemde schrijvers, volgens welke de

neerslagen in de levende plantencelleu met ammoniumcarbonaat,

ammonia, antipyrine, coffeïne en andere basische stollen eiwitneer-

slagen zijn, is door Ar Ki.ekckkr ^), Klemm ^) en Czapek ') bestreden

geworden. Alle drie nemen aan, dat de neerslagen in werkelijkheid

looistotneerslagen zijn. Bij het onderzoek van de neerslagen »jn het

celvocht met eiwitreagentiën verkregen genoemde onderzoekers steeds

negatieve residlalen, met looistofreagentiën daarentegen positieve.

Opmerkelijk is het, dal Klkm.m in vt'il)aii(l met proeven met methj-

leenblanw voor Spiioüvra de looistof als bijzaak beschouwt. In dit

geval zou een ander nog onbekend lichaam de oorzaak van hel

ontstaan van een neerslag zijn.

(JzAi'KK vermeldt, dal de neerslagen soms andere stoffen kunnen
opnemen, als kU'urstof uit het celvocht en velachtige stolfen. Ook
gelooft hij, ondanks de negatieve resultaten bij het e.\perimenleele

onderzoek, dat de neerslagen soms proteïnestoffen zouden kuniun
bevatten, cuidat die stollen in de celieu \üorkomen.

Wat de plaats der neerslagen betreft, loopen de meeningen der

laatstgenoemde onderzoekers uileeii. Af Klkkcker neemt aan, dat

ze in het celvocht ontstaan. Klk.mm acht het waaischijnlijk, dal bij

nauwkeurig onderzoek uieei' vu meer zal blijken, dat ze uilslnitend

1) J. E. K. AF Ivi.ERCKER, Slüdirii iibcT die- üeibstofrvak.uolen. fnaug. Diss.

Tübingen 1888.

-) P. Klemm, Beilrag zur fM-rorscliung tier Aggregationsvorgange in lebenden

Pflanzenzellen. Flora 1892, p. 3C5. — üeber die Aggregationsvorgange in Crassiilaceen-

zellen Berichte d. d. bot. Gesellscli. Bd. X. 1892. p. 237.

') F. GzAPiOK, Uebei- Füllungsreaklionen in lebenden Pflanzenzellen und einige

Anwendungen derselben. Ber. d.d. bot. (Jesellsch. Bd. XXYlll. 1910. Helt V. p. 147.
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in liol colvoclil gevoi'iiul w.inloii cii iiift iii ln*i plasma ot' iii t)eitle,

zooals HüKOKNV voor de Ci'assiilarecëii ten diiiei'lite licnvet'it L'zm'KK

fïolooft (laarontofrcn, dal zi' in liet celvociit en in liet e_vloi>lasina

kunnen vooiUonien, wat ti. a. Wij liet blad van Eclieveria liet geval

zou zijn.

In 1897 zag een interessante studie van Ovkrton ') liei liclit.

OvKKTON liet-n hij Spirojivra proeven genomen met ammonia, aniiiien,

coli'eïne, p\'ridine, eliinoiine, |iipeiidine i-n alkaloïden. Hij twijfelt er

niet in liet minst aan, dal de neerslagen, die in hel cclvoclil oiil-

staan, verbindingen van looistof mei de bovengenoemde stoffen zijn.

In bijzonderheden dcell hij de verschijnselen mede, die coffeïne-

oplossingen van verschillende sterkte teweegbrengen, iil. wanneer

achtereenvolgens sterkere of zwakkere oplossingen worden toegevoegd.

Toegelicht wordt, dal d<' verbinding van looistof en coffeïne zich in

een toestand van hvdrolyiisclie dissociatie bevindt.

Kort vóór het verschijnen van de geciteerde pnldicalie van Cz.vpkk

heb ik-y een voorloopige mededeeling gedaan over het aantoonen

van laiiniiii' in de lc\endc |tlaiil on over haar |iliysiologische betee-

kenis. Zoekende naar een methode om bij S|)irog\ra de phvsiologi-

.sche beleekeiiis der looistof te kunnen bestudeeren, viel mijn aandacht

ook op anli])yrine en cotfeïne, welke stoffen voor dat doel nog niet

gclii'iiiki waren.

Kvenals Ovkrton heb ik de neerslagen als looistofneerslagen be-

schreven en neen oouenblik heb ik er aan gedacht ze als eiwitneer-

slagi'u Ie iH'scliDUwen. .\lle resultaten waren in overeenstemming

met <le zienswijze, dal hei looistofneerslagen waren. Iii mijn boven

aangehaalde mededeeling merkie ik op, dat ze vroeger door LoKW

en BoKoKNY abusievelijk als eiwiineerslagen waren beschreven.

(4enoemde onderzoekers zijn daar evenwel spoedig tegen opgekomen ').

In verband mei <le \ erscliillende zienswijzen onilrent de cheinisclie

nalinir der iiiliav ilale neerslagen, heb ik nader overwogen of daarin

eiwilstoll'en zouden kunnen voorkomen en heb ik vervolgens eenige

proeven l)ij Spirog\ra nia.\ima illass.) Willr. genomen, die naar mijn

mecning aan de zienswijze, dal dr neerslagen geen eiwil bevallen,

') E. OvKRTOS, L'ebc'i' liii' iismolisciii-n EigKiiscliatïon der Zullen in iiirer lie-

deulung für «lic Toxikologio mul l'iianiiakolotrie. Zeitschr. f. Physikal Chemie XXII.

Bd. 1807, p. 189.

-) C. VAN WissEi.iNGH, Over liel aantoonen van looistof in de levende plant

en over liare pliysiologischc beleekcnis. Verslagen der Ivoninkl. Akad. van Weten-

schappen te .'Vmslenlani, Maart 1910. On the tests for lannin in the liring i)lant

and on liie plivsiological signincanco of lannin. Proeoedings Apiil 1010.

'') LuKW nnd Tu. Bokorny, Aktives Eiweiss und Taniiiii in l'llanzeiizellen. l.e.
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een nog veel {grootere zekerheid geven, dan zo reeds bezat. Boven-

dien volgt uit deze |iroeven, dat de neerslagen in liet cehoclit en

niet in liet cytoplasnia ontstaan. Dit punt wil ik eerst toelichten.

HoKOKNV ') neeiiil aan, dal bij Spirogvra de proteosomen zoowel

in het cytoplasnia als in liet ccl\o<-lit (iiil>taan. Hij meent het bewijs

hiervoor geleverd te hebben (k)or de proteosoinenvonning met abnor-

male plasmolyse te combineeren.

De Spirogyren bracht hij in een mengsel \an gelijke deelen van

een 10-procentische Ualiuiunitraatoplossing en een (J.l-procentische

calleïneoplossing. Na de inwerking werden zoowel proteosomen in

het cytoplasnia als in de samengetrokken vacnole waargenomen.

Wat de localisatie van het neerslag bij Spirogyra betreft, IsKi-kmm')

het met Bukokny eens. Ki.kmm liet eerst het neerslag ontstaan en

liet daarna plasmolytisch werkende oplossingen inwerken.

BoKORNV 'j vond, wanneer hij eerst niet lü-procentische kaliiim-

nitraatoplossing abnormale plasmolyse teweegbracht en vervolgens

basische stoffen liet inwerken, alleen proteosomen in de samenge-

trokken vacnole, wat hij verklaart door aan te nemen, dat bij het

afster\en \an het protoplasma het actieve eiwit in passief overge-

gaan is en nu geen proteosomen meer kan vormen, dus geen levens-

reactie meer kan ge\'en.

Deze verklaring voor het oogenblik buiten beschouwing latende,

bepaal ik mij er toe er op te wijzen, dat, wanneer men de boven-

\ermelde proeven herhaalt, bij nauwkeurige waarneming reeds blijkt,

dat, wat de plaats van het neerslag betreft, de zienswijze \an

BoKoKiNY, die door Ki.kmm is geaccepteerd, onjuist is.

Wanneer men eerst met 10-procentisclie kaliumnitiaatoplossing

abnormale plasmolyse teweegbrengt en dan een lO-proccntische

kaliumnitiaatoplossing laat toevloeien, die bovendien 1 7„ antipyrine

of 0.1 7o t-atfeïne bevat of een slaatje met ammonia boven het

prae|iaraal houdt, dan ontstaat uitsluitend een neerslag in de samen-

getrokken vacuole. Laat men de reagentiën te gelijk of in omgekeerde

volgorde inwerken, roept men nl. eerst met antipyrine- of calfeïne-

oplossing het neerslag te voorschijn en brengt men daarna abnormale

plasmolyse teweeg, dan ziet men, dat de samentrekking der vacnole

gepaaid gaat met voortdurende uitstooting van neerslag, dat door

1) Th. Bokokny, Neiie ünlersucliungen iiber dcii Vorgang der Silberabscheidung

durch actives Albumin. 1. c. p. 20(3.

-) P. Klemm, Beitiag zui- Eiforschung der Aggregatiousvorgange in lebenden

Pflanzenzellen. 1. c. p. 407.

') Th. Bükürny, Uebei- die Einwirkiing basiseher SlülTo auf das Icbcnde Proto-

plasma. 1. c. p. 209.
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plasma i- iiiiilnild. Voljji moii iiicl liet geiieele |»rooe.s onder den

niicro^roop, maar ziet men alleen naar liet eindresnlliXcil, dan zon

men kunnen denken, dat nok in hel eyiopksma neerslag was ontslaan,

en dns evenals Bokoknv i-en onjuiste gevolgtrekking maken.

Zooals reeds boven is vermeld, hebben sommige onderzoekers alle

mogelijke eiwitreaeties bij de intrav ilaie neerslagen verkregen, terwijl

andere sleelits negatieve resnllaten verkregen. Ik merk op, dal de

eiwitreaeties. waarover wij beM-liikken, in het algemeen genomen voor

inicroehemische reacties weinig gevoelig zijn. Doet men de reaeties,

nl. de reactie niet suiker en zwavelxiiur, de biureetreactie, de

MiLLON'sehe reactie en de salpeterznnrreaclie, met zeer kleine stukjes

gestold kippeneiwil, dan kan incii de verschillende verkleuringen

wel gemakkelijk waanieineu, docii het valt reeds op, dat de meeste

reacties voor microcheiniscii onderzoek geen groote waarde kunnen

hebben. Bij de MiLi.oN'sche, de binreet- en de salpetèrziiurreactie is

de kleur bij zeer diinno stukjes eiwit zeer tlauw.

Bij een fijn object als de protoplast van Spirogvra, die nevens

eiwit ook andere stofTen bevat, is van de drie laatstgenoemde reacties

weinig te verwachten. Ik verkreeg dan ook geen gunstige resultaten.

De reactie mot suiker cu z\va\elzuur lexerde betere i'esullaten op.

De objecten liet ik eenigeii tijd in een suikeroplossing liggen en liet

dan zwavelzuur toevloeien. Ik gebruikte een mengsel van 9 gewichts-

deelen y;econcentreerd zwavelzuur en een gewichlsdeei water, dus

zwavelzuur \aii 85\/, "/o • I''' uioiigsel werkt in vee! niiiulei'e mate

verkolend op de suiker in dan geconcentreerd zwavelzuur en beviel

mij daarom beter. .Met kleine stukjes kippeneiwil is de reactie zeer

IVaai. Kerst is de kleur rocxi vergelijk Ki.inckmkck et V.\lkttk, Code

des (Jouleurs, 1908, N". 16 en 21), soms met zeer zwakke violette

tinl, (laii zuiver rood ;K].. et V. N". 41) en daarna oranjerood (Ki..

cl V. X". 51). Bij zeei- diiuue stukjes is de kleur nog waarneembaar.

( )ok \(ior microcliemiscli onderzoek is de reactie zeer goed te gelirui-

keu. Bij Spirogvra worden (l(> pr(il()|ilasleu duidelijk licht rood ge-

kleurd, de kernen mei de iiiicleolcn en de pyrenoïdeu donkerder.

Hier tor plaatse wil ik een reactie \ermelden, die wel eigenlijk

geen eiwilreactie is, doch die toch soms dienst kan doen om langs

indirecten weg microchemi.scli eiwit aan te toonen, nl. met tannine

en joodjoodkalioplossing. In bdiaiiisclie xerhandelingen \oir1 ik een

paar maal vermeld, dat een joodjoodkalioplossing met een looistof-

o|»lossing een praecipilaat geeft en gebruikt kan worden om looistoi'

microchemisch aan Ie toonen. Ik heb dit niet kunnen bevestigen en

hel is (lok in strijd uicl liclLicen algemeen in clieiiiische werken vernii'Id

wordl, nl. <lat ecii laniiineopldssiim- «hxu' een joodoplossing, b.\'. door
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eiMi jii()iiiii(i(lkaliii|ili>ssiiiji:, \ioIe( gekleurd \>()r(ll. XalniirlijU iiiocl ci'

voor gezoi'g'd worden, dat de violette kleur door toevoeging van veel

jodiiiin niet gcniaskeei'd wordt. Hel ontstaan van een neei-slag heb

ik in clieniiselie wei'ken niel \ermeld gevonilen.

Wanneer men lniMl|ioeiler i>[' siukjes eiwit niet tannineoplossing in

aanraking brengt, na eenigen lijd niet water at'waseht en niet jood-

joodkalioplossing iieliandelt, dan verlooiien ze gewoonlijk een vuil

lu'uine kleur; na herluuildelijk al'wasschen met water komt echter

een fraai violeMe kleur te voorschijn (Kl. et V. 591, 596).

Deze reactie kan men ook bij Spirogyra toepassen, doch men heeft

daarl)ij geen tannineojilossing noodig, omdat Spirogyra zelf in het

celvoclit looistof in oplossing bevat. Men verwarmt de Spirogyra-

dradeii tot (i()° in waler. Ze worden dan gedood, de looistof verlaat

de vacuole en verbindt zich ten deele met de eiwitstoffen in den

protoplast. Worden de Spirogyren nn met joodjoodkalioplossing be-

handeld en daarna zoolang met gedistilleerd water uitgewasscheii,

tot bij het zetmeel de joodreactie verdwijnt, dan blijkt, dat die deelen

van den [)rotoplast, die vooral eiwit bevatten, violet zijn gekleurd.

De kernen met de nncleolen zijn fraai gekleurd, de pyrenoïden zwakker.

Evenmin als Af Ki.kkckkk, Ki.kmm en Czapek heb ik in de intra-

vitale neerslagen met calfeïne, antipyrine eu ammoniumcarbonaat

eiwit kunnen aanlooneii ; ook niet als de caffeïne- en antipyrine-

neerslagen volgens de methode van Bokorny ') met ammonia van

Vio °/o behandeld waren en daardoor onoplosbaar waren geworden.

Ook heb ik geen eiwitreacties kunnen verkrijgen, wanneer de neer-

slagen eenige weken oud waren en onoplosbaar waren geworden.

S|)irogvien kunnen nl. in een éénprocentische antipyrine-oplossing en

in 0,1-piocentische calfeïne-oplossing verscheidene weken in het leven

blijven. Aanvankelijk pakken de neerslagen zich^ samen en vormen ze

bollen; langzamerhand wordt hunne oplosbaarheid geringer, lïij over-

brenging der Spirogyren in water, laten de bollen dan blaasjes achter,

die na eenige dagen verdwenen zijn. Na eenige weken schijnen de

bollen heelemaal niet meer op te lossen. In gestorven cellen vindt

men bruin gekleurde bollen, die in waler ook onoplosbaar zijn. Met

suiker en zwavelzuur gelukt het zelfs niet bij de bollen of de onop-

losbare resten er van eiwilreactie te verkrijgen, terwijl de proto|»last

duidelijk rood gekleurd wordt. De bollen geven daarentegen wel

looistofreaclies.

Opmerkelijk is het, dat Lokw en Bokorny '), die herhaaldelijk de

eiwitnatuur der neerslagen verdedigd hebben, in een hunner laatste

1) Th. BoKiiUNï, Ziir Kcnnliüs dos Cytoplasmas I. c. p. lUG.

-) O. Luüw und Ta. OoKuRiNY, Aktivcs Eiweiss untl Tunnin iu Pflanneiizelleu. 1. e.
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pnhlit-aties hewercii, «lat do kleiirrcaclicsi op eiwitstoffen, als de

Mii.i.oN'sohe en ile bimeetreaclie, ofsriioon ze zich er vroeger op

beriepen, niet de belangrijkste eiwilreaetios zijn. Volgens hen zijn dit

nu c'oagnlatie door temperalunrsverhooging, door alcohol en door zuren.

Spirogyren niet neerslagen, door éénprocentische catfeïneoplossing

teweeggebracht, hei) ik volgens de methode van Bokornv met ver-

zadigde 20 "/„ alcohol bevattende catleïne-oplossing behandeld ot'kort

lUin de inwerking van tienprocentiscli salpeterzunr blootgesteld of

tot 1)0° C. in ccn|irücentische catfeïneoplossing verwarmd. In de beide

eerste gevallen nam ik oplossing waar, in het laatste geval samen-

smelting. Bewijzend voor de eiwitnatunr waren de resultaten hecle-

niaal niet, zooals vooral uit de volgende proeven blijkt.

Wanneer ik een éénprocentische tannine-oplossing of een éénpro-

centische oplossing van Spirogyra-looistof met een gelijke hoeveelheid

van een éénprocentische calfcïne-oplossing vermengde en het mengsel

lot (50° verwarmde of er tienprocentiscli salpeterzuur aan toevoegde,

dan onderging daardoor het gevormde neerslag een wijziging. Het

pakte min of meer samen en bleek voor een deel veel minder op-

losbaar in water geworden, zoodat na eenige dagen in een overmaat

water luig aanzienlijke geel gekleuido, op hars gelijkende resten

onopgelost waren. Het is mogelijk, ilat (lom- verwarming en door

inwerking van salpeterzuur l.oKW en Bokohny er in geslaagd zijn

het neerslag in de cellen voor een deel in een onoplosliare modificatie

over te voeren, docli allerminst mag daarin een bewijs voor de eiwit-

natunr gezien worden.

I.oKW en BoKORNY '; verklaren de proteosomenvorming met anmio-

niiinicarboiiaal, antipvrine en calfeïiie voor een echte levensreactie.

Wanneer de cellen dood zijn, zeggen ze. kan geen [)roteosomen\oriiiiiig

meer plaats vinden, omdsit liet actieve eiwit passief eiwit geworden

is. Hieronder zal ik mededeelen, hoe men, uitgaande van dood

materiaal, neerslagen niet ai1lip\ rine, calleïne en andere liasische

stollen kan verkrijgen, die \oikomen overeenkomen met die men in

leviTid materiaal waarneemt.

Dal in (ImoiK- S pirogy ra-cellen geen neerslagen mei de bovenge-

noemde basische stoffen ontslaan, komt alleen daardoor, dat de doode

protojiiast en de celwand de looistof laten passeeren. De looistof

geraakt \oor een deel buiten de cel en voor een ander deel gaat ze

een verbinding aan met de in de cel aanwezige proteïnestoffen. Ze

wordt vooral vastgelegd in de kernen en jn renoïden. Het spreekt

1) O. LOEW umi Tn. BuKORN Y, UebiT ilas Vi rlialt.n voii Pfianzenzellen zu slark

veidünnter alkalischcr Silberiösung. Bol. Ceulralhl. lid. XXXVIII. p. 614.
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(lus viiii /.olt', (l;il :iiili|i\ iiiic, cairt'ïnc eii andere hasisclie sloircn iin

iii (Ie vuciidlc 'j;ci-\\ iiccislan' ükht kiimicii (Incii ontstaan.

Dal bij liet ilooilen ilrr SpirogN ivn een deel van de looistof naar

buiten treedt, kan op de volfj,ende wijze aangetoond worden. Stukjes

Spirogy ra-draad l)ienj;t men lusselien voorwerpglas en dekgias in

een éénprocenliselie eiwitoplossinu ot' in een liait'procentisclie gelatine-

of lijiiiopiossing. (lenoenide eolloïden dringen niet in de cellen dooi-

en kunnen dus in liet celvoelit niet de daar aanwezige looistof geen

neerslagen vormen. Verwarmt men voorziolitig boven een micro-

vlammetje, dan worden de ci-Ueii arlitercenvolgens gedood. De looi-

stof passeert plasmalaag en eelwand en \ornit een neerslag in de

eiwit-, gelatine- of lijmoplossing. Hij voorzielitige verwarming ligt

het neerslag onmiddellijk, togen den Spirogyra-d raad. De nog levende

cellen zijn niet door een neerslag omgeven. Dat liet buiten den

draad gevormde neerslag een looistofneerslag is, kan met oplossingen

van ferrizouteii en andere looistofreagentiën vastgesteld worden.

Wanneer de Spirogyren langzaam in water tot 60° C. in een in

een waterbad geplaatste reageerbuis verwarmd worden, ster\en ze.

Hierbij verbindt gewoonlijk veel looistof zich met het iu den proto-

jilast aanwezige eiwit en geraakt slechts weinig er van buiten de

cel. Wanneer ik een groote hoeveelheid Spirogyradraden in zeer

weinig water tot 60° (.'. verwarmde, gaf het vocht na liltratie soms

slechts een zeer zwakke looistofreactie met ferrizouten, terwijl de

kernen en pyrenoïden steeds een duidelijke reactie gaven. Ook met

joodjoodkalioplossiiig geven kernen en pyrenoïden een duidelijke

looistofreactie. Na voldoende uitwasschen met water zijn ze fraai

roodviolet gekleurd.

Wanneer men uitgaande vaii dood materiaal met anti|iyrine, caffeïne

en andere basische stollen neerslagen te voorschijn wil roepen, die

overeenkomen met die in de levende cellen ontstaan, kan men op

de volgende wijze te werk gaan. Men neemt een hoeveelheid S|)ir(i-

gyra-draden, wasclit ze met gedistilleerd water af, laat dit zooveel

mogelijk afdruipen en verwarmt tot 60°, droogt de massa zoo goed

mogelijk door zacht persen tusschen filtreerpapier, trekt de massa

2 a 3 maal uit met een mengsel van 4 deeleu aethcr en 1 deel

alcohol, zooals bij extractie van tannine uit galnoten gebruikt wordt,

tlltreert de verkregen vloeistof en dampt in vacuo uit tot droog. De

rest, die er uitziet als tannine, lost men in een weinig gedistilleerd

water op en liltreert. Men verkrijgt dan een oplossing, die alle

mogelijke looistofreacties geeft, met ferrizouten, kaliumbichromaat,

eiwit- en gelaline-0|dossing, caffeïne, antipyrine enz.

De neerslagen met antipyrine- en calfeïne-oplossingen, niet pyridine-
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en oliinolinedaiiip en andere basische licliamen komen volkomen

overeen met tie neerslagen in de levende cellen: kleine kogeltjes of

druppeltjes, die IJkow s'sclie hewcging verloonen en langzamerhand

groote bollen of massa's vormen, die bij toevoeging van water o|)lossen

en die tegenover reagenliën zich gedragen als looistofneerslagen, alles

volkomen gelijk aan hetgeen in de levende cellen waiirgenomen wordt.

Uit de bovenvermelde pioeven blijkt, dat wat Lokw en Bokokny

voor reacties op actief eiwit honden in werkelijkheid niets anders

zijn dan reacties op looish.f vu de proteosomen niets anders dan

neerslagen van verschilleiuie basische stoffen met looistof. Bovendien

is gebleken, dal deje neerslagen na den dood even duidelijk als in

de levende cellen kunnen worden te voorschijn geroe[)en en bezwiuirlijk

dus levensreacties kunnen genoemd worden.

Moeilijker dan aantoonen, dat de neerslagen in de levende cellen

looistofneerslagen zijn, is de beantwoording van de vraag, welke

stolTen de neerslagen behalve looistofverbindingen kunnen bevatten.

Dat ze soms andere stoffen bevatten, blijkt reeds uit hetgeen men
waarneemt bij cellen, di-? nevens looistof opgeloste roodc kleurstof

in het celvoclit bevatten. De neerslagen nemen de roode kleurstof op

en er ontstaan dan ten slotte door vereeniging der vele bolletjes

groote rood gekleurde bullen.

In de volgende bladzijden zal de vniag, of de intravitale neersla-

gen eiwitstoffen kunnen bevatten, behandeld worden. Zooals reeds

vermeld, neemt Pi'kifkh ') aan, dat hel neerslag, dat bij Spirogvra

door ammoniumcarbonaat teweeggebraclil wordt, uit eiwii en looi-

stof bestaai, die heide nevens elkaar iu het celvochi m upgelosten

staal zou('eii voorkomen. De in het ceboclil aanwezige zurt-n /.oude.i de

praecipitatie van het eiwit door de looistof verhinderen. Wanneer de

in het celvoclit aanwezige zuren gebonden woi-den. ontslaat volgens

Hfeffkr een [)raecipilaal \aii ciwil niet looistof".

l'i'Ei'KF.u meent, dal de vorniiiig van het neerslag bij Spirogvra op

aniiere wijze moei worden verklaard dan de |iraecipilalie \aii tan-

nine door ammoniumcarbonaat, omdai met aiiimoniumcarbonaat in

Spirogy ra-d raden liij grootere verdunning een neerslag ontstaat dan

in taniiiueoplossingeii. Af Ki.kkckf.u -j heeft ten onrechte deze waar-

neming onjuist genoemd. Ilct is mij geiileken, dal ze inderdaad

jrist is en ook ben ik lot hel resultaat gekomen, dat organi.sche

zuren de pi;u'cipilalie van eiwit en gelatine door looistof knniK'u

tegengaan.

Hier staat echler tegenover, dat Pfkiti'.h. om ziju waarnemingen te

1) 1. c. p 239.

-) 1. c. p. 37 11".
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vcrkliuvii, \(.'i--.chill('iHli' lUctoicn luiimecriil, zoimIci' liet hcshuiii er

van te bewijzen, inwijl liij imi aiiilerc l)esluaniic ractoioii geen

rekening houdt. In de eerste plaats had Pi'KH'kr moeten overwegen

of de looistof in Spirogyra wel overeenkomt met tannine. Het is

zeer goed mogelijk, dat Spiiogyra-looistof een ander ciieniiscli lichaam

is dan galnotenlooistof en zich tegenover aminoninnicariionaat wal

anders gedraagt. Dan is PKurFER in gebreke gebleven de aanwezig-

heid van organisolie zuren in het cehoeht aan te toonen. Ook heeft

hij de aanwezigiieid \an eiwit in iiol neerslag niet bewezen en

bovendien niet nagegaan of de vorming van het neerslag ook nog

door andere stoiïen kan worden geiiilluenceeid.

Wat liet eerste punt betreft, merk ik op, dat mij gebleken is, dat

galnotenlooistof en Spirogyra-looistof tegenover reagentiën en oplos-

middelen zich in het algemeen op overeenkomstige wijze gedragen.

Ook moet een oplossing van ammoniumcarbonaat geconcentreerder

zijn om in een oplossing van Spii'ogy ra-looistof een praecipitaat

teweeg te brengen dan ze wezen moet om dit in de levende Spiro-

g3'racellen te doen. Het eerste punt kan ik dus verder laten rusten.

Anders is het met de aanwezigheid van zuren in het celvocht.

Wanneer men Spirogyren afwascht en vervolgens fijn maakt, reageert

de massa zwak zuur tegeno\er lakmoespapier, maar dit doet een

oplossing van tannine en van Spirogyra-looistof ook. Een geschikte

methode om vrije zuren in het celvocht microcheraisch aan te toonen

schijnt er niet te zijn. Aan de methode van Loew en Bokorny 'i

kan geen waarde worden toegekend. Zij leggen de Spirogy ra-draden in

een joodkalioplossing en aangezien er geen jodiiim in vrijheid wordt

gesteld, besluiten zij tot afwezigheid van vrij zuur in het celvocht.

Het vrij komen van jodiiim bij aanwezigheid van \ rij zuur is op

chemische gronden niet te verklaren, want verdunde zuren kunnen

uit joodkalium wel joodwaterssof vrij maken, maar geen jodium.

Ik beproefde op de volgende wijze \ rij zuur iu de levende Spiro-

gyra-celleii aan te toonen. Ik bracht de Spirogyren in een o|)lossing

van joodkalium (0.1 7o) en van kaliumjodaal ((_).025 °/„), doch kon

niets waarnemen, dat een afscheiding van jodium door vrij zuur

aanduidde (5 KI + KIO, + (i HCl -^ 6 KCl + 61+3 H,0).

Liet ik de Spirogyren eenigen tijd in 0.1-procentisclie citroeiizuiir-

oplossing, alvorens ik ze in de oplossing van kaliumjodide en kaliuni-

jodaat bracht, dan nam ik zeer zwakke blauwkeuring van het zet-

meel waar en zwakke violetkleuring van de kernen, die looistof uit

het celvocht opgenomen hadden. De cellen zijn intusschen dood

') O. Loew untl Th. I^okhunv, Uuber das VoiküinuK'ii voii aclivein Albiiniin

im Zellsaft uud dessen Ausscliuiduug iu Körnchcii durch Basen. 1. c.
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gegaan. Het bovenvermelde resnltaat wijst op geringe opneming van

citroen/.iMir en afscheiding van jodiiun door dit /.uur. De methode

schijnt bruikbare resnbaten cp te leverou en waarschijuHjk zou ook

bij de eerste proef jodium afgescheiden zijn, in geval in de Spirog\ren

vrij /.uur xoorkwam.

Ik merk nog op, dat Spirogvren voor slap|)e oplossingen van orga-

nische zuren zeer ge\oelig zijn. In een 0.1-proccntische oplossing

van citroenzuui-, wijnsteenzuur, appelzuur, chininezuurstervenzespoedig.

(^p grond \aii liet bovenvermelde is het al zeer onwaarschijnlijk,

dat Spirogyren zooveel zuur zouden bevatten, dat eiwit en looistof

nevens elkaar in het celvocht in opgelosten staat zouden kunnen

voorkomen. De proeven, die ik thans ga beschrijven, toonen dan ook

aan, dat Pfkkfkr een onjuiste vt-rklaring van zijn waarnemingen

gegeven heeft.

Terwijl liet bij Spirogyra met vele reagentiën heel gemakkelijk is

de looistof in het celvocht aan te toonen, omdat ze celwand en pro-

toplasnia kunnen passeeren, kunnen juist de belangrijkste looistof-

reagentiën, ni. die lot de groep der eiwitstotfen behooren, dit niet.

Daarom jiasle ik bij Spirogyra vei-warining in een eiwit-, gelatine-

of lijmoplossintr toe.

Bij het (loi)den der |)rolo|ilasleu passeert looistof plasmalaag en

celwand en ontstaat er een neerslag buiten de cel. Kon men in plaats

van looistof naar l>ui(en te laten gaan, daarentegen een weinig eiwit-

oplossing in het looistoflioudende celvocht iirengen en onderzoeken,

wat daarvan het resultaat was, dan zou dil naar mijn meening voor

de beantwoording der vnmg of bij Spirogyra in het celvocht nevens

looistof ook opgelost eiwit kan zijn, van groote heteekenis zijn. In

geval hel celvocht helder bleef, zou men kunnen aannemen, dat het

celvocht zoodanige samenstelling had, dat looistof en eiwit nevens

elkaar daarin ojigelost konden zijn. Bracht daarentegen een weinig

eiwitoplo.ssing een praecipitaat voort, dan zou men mogen aannemen,

dat opgelost eiwit nevens de aanwezige looistof daarin niet kan

voorkomen.

Hieronder zal ik mededeelen, iioc hel mij gehikt is, een eiwitop-

lossing in het celvocht te brengen, waardoor een neerslag onislond,

dat bij nader onderzoek een verbinding van looistof en eiwit bleek te zijn.

Zooals ik ') vroeger beschreven heb, bezit het cytoplasma bij Spi-

rogyra een alveolaire structuur. Hel liyaloplasma vormt de wanden

der met een waterige 0|)lossing gevulde alveolen. Bij inwerking van

verschillende reagentiën gaat die structuur verloren, zonder dat

1) C. VAN WissKLiNGH, Zur Pliyr^iologie düi- Spirogyrazelle. Beili. zmn Holan.

Cenlialblall. Bd. XXIV (1908). Abt. 1. S. 190 ff.
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dadelijk de dood iiilivfdi. Dikwijls ziet iiieii, dal hel liyalo|»lasiiia

een .vaml voiiiii, die verschillende deelen van den inhoud scliciilt.

Roept men b.v. met lO-procenlischc kaliiininiliaalo|ilossing abnormale

plasmolyse te voorschijn, dan vormt het hyalo|)lasma een wand om

de samengetrokken vacnole.

Zooals ik ') vroeger heli niteengezet, mag men niet aannemen, dat

die wand een bijzonder oi'gaan is en nanwkenrig dat deel van den

protoplast is, dat in de levende cel onmiddellijk aan de vacnole grenst.

LiUit men vcrdnnde chloralhydraat- of phenolo|)lossingen op de

levende cellen inwerken, dan neemt men weder andere verschijnsels

waar"). Cytoplasma verzamelt zich om de kern en vormt onder

opneming van water een blaas, waarvan de wand ook weder nit

hyaloplasma bestaat eii de inhond behalve de kern hoofdzakelijk nit

een waterige oplossing. Aan de ophangdraden vormen zicli kleinere

blazen.

Gebruikt men in plaats van de beide laatstgenoemde oplossingen

een vijfprocentische aetheroplossing (5 gewichtsdeelen aether en 95

gewichtsdeelen gedistilleei-d water of slootwater), dan gaat het af-

sterven der protoplasten met de volgende verschijnselen gepaard.

Cytoplasma stroomt naar de kern en verzamelt zich daar; de ophang-

draden raken los en worden in de plasmamassa, die een koi'relig

voorkomen heeft, opgenomen ; om de kern vormt zich een blaas, die

geheel vrij in het cehocht ügt. De wand van de blaas bestaat weder

uit een laag hyalo|)lasma ; in de blaas ziet men de kern liggen en

tusschen den plasmawantl \ an de blaas en de kern bevindt zich een

waterige oplossing, waarin enkele korreltjes te onderscheiden zijn.

De plasmawand is aan\ankelijk vloeibaar en gespannen. Wanneer

de protoplast sterft, verandert dit; ze verstijft en verkrijgt dikwijls

vouwen en deuken. Uok de kernwand, die zoolang de protoplast

leeft, gespannen is, trekt zich onregelmatig samen. Door de wanden

zijn aanvankelijk verschillende vochten gescheiden; ook dit verandert

bij het doodgaan. Wanneer de kernwand zich samentrekt, mag men

veronderstellen, dat zijn inhoud in aanraking komt met dien der blaas,

doch eenig opmerkelijk \erschijnsel vindt daarbij niet plaats. Anders

is het, wanneer de inhouil van de blaas en het celvocht met elkaar

in aanraking komen. Dit vindt op een of meer plaatsen aan den

omtrek der blaas plaats. Op deze plaatsen ontstaan praecipitaten. Of

eerst kleine openingen of scheuren in de blaas ontstatui, is niet waar

te nemen. Dikwijls kan men twee deelen bij de praecipitaten onder-

1) 1. c. p. 1.S5 vlg. en 192 vlg.

-) C VAN WissELiNftH, l'ntprsiirliungcn über Spirogyra. Rotan. Zeitung. 1902.

Heft VI. S. 121 ff.
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schoiilen : liet eeiie is c'om|)aft en scliijiil liimieii ile lilaas ie liggen;

het andere is losser en bevindt zicli luiileii di-n wand van de blaas.

Wanneer men de [n-aecipilaten niel reagentiëii (indeizoekt, blijkt

het, dat ze uit eiwit en looistof bestaan. Door suikeroplossing en

zwavelzuur van 85", % worden ze zeer duidelijk rood gekleurd,

vooral liet meer conipaote gedeelte; na behandeling niet joodjoodkali-

oplossing en uitwasschen niet water vertoonen ze een roodviolette

kleur. Door ijzeravetaat worden ze blaiiwzwait gekleurd, door kaliuni-

bicliromaat bruinrood.

Uit de bovenvermelde resultaten meen ik het volgende te mogen

afleiden. De blaas bevat een oplossing van eiwit, dat afkomstig is

van het cvtoiilasma en daarin in opgelosten staat waarschijnlijk in

het alveolenvociit \ooi-komt. Wanneer de eiwitoplossing en het looi-

stoflioudende cehocht niet elkaar in contacl komen, ontstaan do

boven beschreven praeeipitaten, waaruit naar mijn meening volgt,

dat nevens looistof eiwit in opgelosten staat in het oeivocht niet

aanwezig kau zijn. Heide zouden dadelijk met elkaar een onoplosbare

verbinding vormen. ( tiiinogelijk kunnen dus, zooals LoKW en Bokokny

aannemen, neerslagen, die door basische stolfen in het eelvocht ge-

vormd worden, eiwitneerslagen zijn of, zooals Pi'ki'FI'.k aanneemt, neer-

slagen \an eiwit en looistof.

In werkelijkheid zijn de neerslagen looistofneerslagen. Ofschoon

de mogelijkheid, dat er soms in geringe hoeveelheid andere stoffen

in voorkomen niet uitgesloten is, levert het experimenteel onderzoek

het bewijs, dat daarbij volstrekt niet in de eerste plaats aan eiwit-

stoffen mag gedacht worden.

In de levende cellen zijn looistof en eiwitstoffen op een merk-

waardige wijze gescheiden. Looistof komt opgelost in het eelvocht

voor; eiwitstoffen kunnen in de kern, de chroniatophoren en het

cytoplasma aangetoond worden. Ze zijn vast, zooals b.v. ile pyre-

noïden in de chromatophoren of opgelost zooals in het cvtoiilasma.

De nucleolen, die een dik vloeibare zelfstandigheid bevallen, waarin

de beide nucleolusdraden liggen'), reageeren vooral duidelijk op eiwit.

Tlians blijft nog de vraag' ter beantwoording over, waarom een

annniiniuuicailuinaal-oplossing, die in hel ceUocht van S|)iiog3-ra een

neerslag doet ontstaan, veel meer verduii<l mag zijn dan die, welke

een neerslag in een oplossing van tannine of van Siiirogyra-looistof

te voorschijn roejit.

liet spreekt van zelf, dal in het water, waarin de Spirogyren

groeien en ook in hel eelvocht zouten voorkomen en hierom heb ik

') C VAN WissKLi.ST.n, L'oIkt (Icn Nuclcoius von S()iiogyi:i. bot. Zeil. ISIKS. p"

"202. — UelxT abnoimale Keniteiluiii;. 1. c. lüu;i p. 217.
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(liMi iii\l()L'il \;iii \crsrliilleii(le /.(iiitcii op de |)rai'ci|iilalit' van luiiiiiiie

on Spimf>vrji-Iooistof door aininoniiimfarhoiiaiit nagegaan. Mot hleek

mij, ilal lic |irai'ci|Miatio door zouten lievorderd wordt; Mioral is dut

liet geval imi caleininzonton. Het ontslaan \aii een nei-rshig in liet

celvoclit niel meer verdnndc o|)lo.ssingen is dus zeer verklaarbaar.

Iiilravilalc ii('or-.l;iL;('n kiiiiiien in \i'le gevallen ook <loor anilinc-

kleiirslolt'eii Ie xoorscliijn geioi'pcn worden. Pik.i'I'KR ') heeft hierover

uitvoerige mededeelingcn gedaan. Inzonderheid wordt door hem
iriethyleenblaiuv aanbevolen, dat bij .Spirogvra in zeer verdnnde

oplossing in ile kneiide cellen langzamerhand een neerslag teweeg-

brengt.

V'olgeiis 1'i'EI''1'1';r ") wordt de looistof volledig als methyleenblainv-

verbinding neergeslagen. Het neerslag zon bovendien ook eiwitstof

bevatten. Wanneer de methyleenblanwoplossing maar voldoende ver-

dund is, zou de f)rae('i|)ilatie geschieden zonder het leven te schaden.

De \eiklaring, die Pikkfkk van het door hem waargenomen ver-

schijnsel geeft, is niet juist, terwijl hij de waarde van de i'esnifaten,

die men met zijn methode zou kunnen verkrijgen, sterk overschat.

Pi'-KFFKR ') schrijft: ,,In allen Fiillen werden also Methylenblan iind

andere Farbstotfe u-ertvolle Reagentien sein, mit dei'en Hiilfe, ohne

Schadignng, Aufschliisse iiber Vorkommen nnd Verteilnng gewisser

K(")r|)er in der Zelle zu erlialten siiid. Mit soldier vielseitig ausnutz-

baren Methode liisst sicli unter richtiger Erwagnng nach vielen

Richtnngen liin eiiie Konti'ole des jeweiligen Znstandes des Zellsaftes

nnd der Verandermigen dieses im Laufe der Entwicklnng erreiclien."

Pkkffkk schrijft herhaaldelijk over de on.schadelijkheid zijner methode

voor het leven. Als bewijs voert hij o.a. den groei van Spirogyra-

draden aan. in twee gevallen bedroeg dezen in vier dagen 12 en

26 "
„. Ik merk hierbij 0|), dat Pfkkkf.k geen vergelijkende proeven

genomen heeft. (4aat men na, hoe groot de groei der Spirogyra-

oellen in slootwater is, dan blijkt deze veel meer te zijn. In twee

dagen bleek in 14 gevallen de lengtegroei 25 tot 75 "/„ te bedragen

en in vier dagen in 18 andere gevallen 40 tot 75 %• Uit de door

Pfbffkr verkregen uitkomsten blijkt dus al, dat \'erdiinde oplossingen

van uiethyleeublauw schadelijk wi'rkcn.

De proexeu. die ik hij Spirouyra ma.xima met methyleenblauw

(methyleenblauw pro usu interno, het zoutzure zouf) nam, duidden

aan, dat het zeer schadelijk was. In een oplossing van 1 deel in

') l.c.

») Ic. p. 183 en 218.

8) l.c. p. 191.

82
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 191:2/13.
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10000 deelen slootwater waren na één di\g alle cellen gestorven. In

oplossingen van een deel in 500.000 deelen slootwater of'KNopp'sclie

vloeistof weiden na één dag vele doode cellen anngctioffen en in

een oplossing van dezelfde sterkte met gedisiillecrd water bereid

was het aantal doode cellen nog grooter. Groei werd niet waar-

genomen. De gifiige werking van mellivleenblaiiw is de reden, dat

van een ,.Kontrole des jeweiligen Ziistandes des Zellsaftes uiid der

Veranderungen dieses im Laiife der Entwickliing", zooals PFEFi-ER zich

voorstelt, geen sprake kan zijn.

Dat hel celvociit van Spirogjra geen opgelost eiwil hevat, is reeds

hierboven aangetoond. Het methvleenblaiiwneerslag kan dus niet,

zooals Pfeffek beweert, eiwit bevatten. Volgens Pfefff.k is het neer-

slag in werkelijkheid een verbinding van looistof met melhyleenblanw,

hetgeen niet te rijmen is met liet feit, dat zelfs oplossingen van

melhyleenblanw, die s'erker zijn dan de door Pfeffek gebruikte met

oplossingen van tannine en Spirogyralooistof helder blijver. Dit wordt

door Pfeffek niet \erkhiard.

Opmerkelijk is het, dal wanneer Spii'OgviiMi in een \eiduii(le

methyleenblanwoplossing (1 op 500000) worden gebracht, niet lang-

zamerhand een van den aanvang af gekleurd neerslag ontstaat, maar

eerst een kleurloos of niet merkbaar gekleurd neerslag en dat dit

langzamerhand meer en meer blauw gekleurd wordt. Hier\ an uiaaUl

Pfeffer geen melding.

Bij onderzoek van iiet neerslag met rcagentien konden looistof-

reacties verkregen worden, b.v. zwartkleiiriug mei ferriacelaal. Aan-

genomen kan dus worden, dat looistof neergeslagen wordl. De hoe-

veelheid van het neerslag was echter zelfs bij looistofrijke Spirogyren

in vergelijking van andere looislofneerslagen gering. Hierom rees l)ij

mij twijfel of de looistof wel volledig neergeslagen weiii. We! kon

ik na één dag nevens het neerslag in het cel vocht geen looistof meer

aantoonen, doch het schijnt, dat de cellen door exosmose looistof

verliezen kunnen. Bracht ik namelijk stukjes Spirogy ra-d raad in een

verdunde methyleenblanwoplossing, die '/u "/o gelatine bevatte, dan

vormde zich soms een neerslag buiten de cellen en tnsschen de higen

van den celwand, die elkaar loslieten. Dil neerslag was een verbin-

ding van gelatine met looistof; door ferriacetaat o.a. werd het zwart

gekleurd. Ik zou dus niet met Pfeffek durven aannemen, dat in

celvocht een volledige praecipitatie van de looistof plaats vindt.

Het komt mij vooi-, dat verschillende factoren l)ij het ontslaan \ an

het neerslag een rol spelen. In de eerste plaats de schadelijke werking

van het metliyieenblauw, waardoor groote wijzigingen in het orga-

.lisme optreden. Dan schijnt, dat de aanwezigheid van zouten de
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voniiin;^ \aii lii'( iioerslag luMordoi't. In een oplossiiij; \iin ('•t'ii ilcol

iiK"lh\ Icciililaiiw in ."lOOOOO doelen >ic(listillecnl water was licl ver-

seliijnsel niiudcr ilnidclijli dan in (i|)l()s.siMjj,eii \an gelijke slerkle met

slootvvaU'i- ld' l\Noi'i''sclie vloeistof l)ereid. Een aantal |iroeveii in

reageeihui/.i'ii ind nicllix Iccidilaiiw, /.oiilen, tannine en S|)ii'oL;Tra-

looistot (K'deii xeronderstelien, dal liet opireden \an et-n neerslag

niet alleen door de aan\ve/,ij':heid \an y.onten geïnllneiieeerd wofdt,

maar dal ook de znnrsl(d' \aii de liielii er een rol liij speelt en ten

sloile, dal iiielliv leiMdilaiiw /.clt' inel |)raeeipileerend w{;rkt, maar dal

o|i de een of andere wijze een looistot'neerslag ontstaat, dal lang-

/.amei'lKunl al mei-r (mi meer kleiii'Stot" opneemt. Hoe liet neerslag

ontstaat, weet ik nii'l met zekerheid aan te ge\en, maar zekei' berust

(Ie \ormini; iiiel op een eemondige praecipilatie \an looistof dooi'

melli\ leenlilanw. zooals Pi-kfkkk aanneemt.

Pliysiologie. — De lleei- Pkkki.h auim; hiedt eene mededeeliiig aan

van i\r\\ Heer \. W.\tkrm.\n ; „Onderzoekingen omtrent de

ni/i'nii' s(_'cri't/(' van het Pdiikrcas."

(Mede aangeboden door den Heer Spkonck).

In de volgende bladzijden znllen wij traeliteii een samens alling te

geven van eenige reeksen van proefnemingen, die alle verband hou-

den met de, hoewel hoogst waarsehijiilijke, daarom toeh nog steeds

liypothetisehe inwendige afscheiding van het pankreas.

Ie re^'ks (A).

Kent men, o|> gronden die wij hier niet nader behoeven te be-

spreken, aan het jjaidcreas de functie toe, de stofwisseling der kool-

hydraten door middel van een inwendig afsclieidingsprodnct te

beinvloedeii, dan ligt het voor de hand om na te gaan, of prikkels

welke dit orgaan in zijne werkzaamheid aanzetten, eveneens invloed

uitoefenen op de koolhyili'aten van het orgaiusme.

Er bestaan middelen, welke de paid<reasfnnctie zeer sterk aan-

zei ten. Wij kozen hiervan het door Bayiiss en St.vrling ontdekte

secretine, het sterkst werkeiKJc middel, en de proeven ontwikkelden

zich in dier voege, dat de vraag werd gesteld of een invloed van

secretine op het gehalte \an het bloed aan glucose kon worden

vastgesteld. Het bepalen \aii schommelingen in het bloedsuiker-

gehalte werd daarom als kriieriiim geiKimen, omdat alle verande-

ringen, welke de koolhydraiUstofwisseling tre/fen, zich ten slotte in

veranderingen \aii het gehalte van het bloed aan glucose moeten uiten.

E.L'iK'nnwnti'U.

1. Bereidin;/ rtni het Secretine.

Honden die onmiddellijk na den dood, door de welwillende inede-

82*
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werkiiifj van ,,de Besolierming van Dieren" werden verkregen, werd

dnoileniiin en eerste gedeelte van jejnnuni ontnctnien : het slijmvlies

liiervan op de gewone manier verwreven en met 0.45 °„ HCl ver-

mengd, een half nnr gemacereerd, daarna opgeUookt, met soda

geneutraliseerd en met eenige druppels azijnzuur zwak zuur gemaakt.

2. Jfit proefdier.

Het proefdier voor de eerste proeven was het konijn. Ik gebrnikle dit

dier, omdat mij uit vroegere onderzoekingen de waarde van (U- hlocd-

suiker bij dit dier in normale en abnormale omsiaiuiigliedeii vrij

goed bekend vas, en de operatietechniek (carolis-onderbinding) vrij

gemakkelijk gelukt. Naar gelang van de grootte van het dier werd

intraveneus foorvena) 8 tol J5 cM.' socretinc langzaam ïjigespoten

en op verscliiilentle tijdstippen n<a de inspuiting hel gehalte \an het

bloed aan glucose bepaald.

3. IiloedsuikerbepaIin<j.

Deze geschiedde door nauwkeurige titrage volgens Fkih.inc. De

Fehling-vloeistoi" was te voren nauwkeurig o]> geinvertecrde suiker

ingesteld. Van het koperproefvocht werden 10 cc ad 100 verdund

en op telkens 5 cc. hiervan de reduceerende Icracht der bloedsuiker-

oplossing beproefd, zoolang, totdat de door een nat dMlilK'llilti'r

gefiltreerde vloeistof met ferrocyaankaiium in azijnzure oplossing

geen roode verkleuring meer gaf.

4. Ontrlfrl/tbh/.

De eiwitten van het blüiMJ werden \'ulgeiis de nmh' luelhtjdc \an

Claüde Bernard verwijderd. (NajSO^ enz.).

De volgende tabel vermeldt de resultaten op deze wijze verkregen.

TABEL I.

NO.
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Ter vergelijking kiniiieii di' volgende waarden bij nurniale dieren

zonder secretine-insj)uiting dienen.

TABEL II.

N".
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rit alle i\c vooi'ji;aaiiile |)i'0oveii (I8j iiiau' men de xoliieiule be-

slniten trekken :

De inspuiting van secretine verooiv-aakl in het nieerenileel der

gevallen een verlaging van liet iiloedsnikergeiialie. De gemiddelde

daling is 30 "/o : t'<57'e uil zich ook tegenover de werking van supra-

renine. Waar dit in de aangewende dosis op zichzelf gemiddeld een

verliooging geeft van 100 7o '•- anderhalf uur: bedraagt deze onder

deze omstandigheden slechts -50 V,,-

De glucosnrie evenwel bleef slechts in i'i'n geval weg. Dat de

medegedeelde resultaten aan de secrotiiie zelf te wijten ziju, hiervoor

pleiten de ]iroe\en, waarltij inspuiting \au andere dai-niexlracten een

negatief resultaat had.

Een logisch gevolg van deze proevenreeks bestond in een onder-

zoek dat ten doel had uit te maken of een eigenlijk intern secreet

van iu;>t iiankreas kon worden verkregen en of inspuiting van secre-

tine de werkzaamheid hiervan verhoogde.

Tiveede reeks (B).

Het iieeft op unj een nierkwaardigcii indruk geuiaaivl hoe weinig

krachtige pogingen in het werk ziju gesteld, het eigenlijke interne

paidvreassecreef in vivo te winnen. Hierbij moet een uitzondering

word)n gemaakt voiu- de proeven van Bii'.m. ') en dk MKYt'H'). De

eerste onderzocht de auliglucosiirix'lic werking \an de l\ luphe uil

den duclus thoracicus. De laatste de werking van paiiKreasexIracten

of van vloeistoffen welke dooi' kunstmatige circulatie het ]iankreas

doorloopen hadden, op de glykogeuese van de lever. Met deze

onderzoekingen is hel xooruaanisle o|) dit ucbied al genoennl, want

de audeie oiiderzoekingeu bepalen zicii lol biologische proeven met

het bloed uit de vena pankrealika, vdoniainelijk wal betreft de

fermeulaliev e eigenschappen hiervan.

Onze iiedoeling was meer, groote hoexcellieden bloed uil de \ eiia

pankreatika-duodenalis Ie verkrijgen, en hiermede de (uiderzoekingen

over de stofwisseling der koolhydraten \oort te zetten. Hel zij voorop

gesteld, dat men bij groote hou len zeer gemakkelijk gioole hoeveel-

heden bloed uit deze vena kan \eikrijgen.

Me*.hode. Hij groote honden 10—15 K(t. wordt door een snede

langs de ribbenboog de buikholte geopend en hel 'lankreas opgezocht.

Dit wordt met den vinger in haakvorm naar builen getrokken, en

') BiiCDL. Wiener KI. Wochensch. 1907.

"I L'K Meyku. Aivliiv. Inicrn. tic I'liyr. lOlO.
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oniiiiddcllijk in (iookoii mei \v:irme physiologist'lie keiikenzoiitoplossing

f^owikkeld.

De veiiii |);iiiki'eaiiko-(ln(i(leii;ili,s !>; dan zeer gcnuikkelijk te vinden.

Zij wordi /.()() diclii niouolijk l)ij den .stnni der vena |iorla afgelidM-

(ieii. Alsdan wordt een canule iiii^chrarlii wal iiii'1 allijil geiidtt. Zoo

liet niet gaal wordl ili' vena eenvondig duürgekni|)l. Gelijktijdig wordt

langzaam, hetzij iniravenens hetzij snbentaan 20—40 ee. secretine

inges|)olen. liewoonlijk stroomt liet hloed dan zeer snel nit soms in

een slraalljc wai nog lievorderd kan worden dooi' het pankreas met

de \olle hand wat te kneeden en te masseereii. Op deze wijze kan

men in +", niii' 80 tot 250 ee liloed verzamelen. In soininige van

onze [iroexen wen! het bloed aan de stolling overgelaten en het zich

afzettende serum geltrnikt. in de meeste echter werd het bloed on-

nuddellijk gedefibrineerd.

Alet dit bloed of serum werden de volgende [iroeven verricht :

Konijnen ') werden onderhuids met hoeveelheden van dit bloed

wisselend \an 5 tot 20 cc. ingespoten, doch levens met '/j ^-gi'-

suprareiiine ") onderhuids geinjicieerd en na l'/j >ii'i' liim bloedsuiker-

getal bepaald. De proeven wisselden echter in bijzonderheden in zoo-

verre, als het ingespoten pankreasbloed aan verschillende behandeling

was onderworpen. Gewoonlijk werd het bloed van éen hond in 3

porties bij 3 konijnen van gelijk gewicht ingespoten. De porties ver-

schilden echler onderling hierin van elkander, dat of het bloed uit

de \ena was gekomen, vix'ir met de secretine-inspuiting was begon-

nen, óf wel tijdens de inspniling hier\an, óf het bloed was
'/a

i'''i'

l)ij 56° Celsius verhit geweest, óf het bloed was van te \oren door

toevoeging van oeii drievoudig volume alcohol van zijn eiwitten

beviijd en hot alcoholisch tillrual lot hel oorspronkelijk \olume in-

gedampt. Hieronder \olgt een tabel tlie de resultaten \an de best

geslaagde proefnemingen weergeeft.

Nansi deze pi-oeven werd getracht, koniinen met gelijksoortig

serum te behandelen. Hel is echler veel moeielijker bij het konijn

int de \ena-pankrealica \oldoeiKle bloed te krijgen, zoodal ik slechts

hel verslag van één geslaagde proef kan geven ,,bij een konijn van

3 KG. werd uit de vena-iiankreatica 8 cc. bloed o|»gevangeu, waaruit

zich 4 cc. serum afzet. Hierna wordt 12 cc. secretine in de oor,

bloedvena ingespoten, waarna 15 cc. bloed waaruit 7 cc. sernm,

uit de vena-pankreatica werd opgevangen.

•) Ten einde complicaties te vermijden werd elk konijn sleclits eenmaal mei het

vreemde serum ingespoten.

^) Hier, als in alle overige proeven, werd sleclits verscli suprarenine uit pas ge-

opende flesclijes gebruikt.
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T A B r I. IV.

', Hoeveelheid
N". Gewicht ingespoten

I'.mkieasbloed

Supra- Bloed-
siiikt-r

Urine van 24 unr Bijzonderheden

20! 2. 8 K.G. 5 cc serum 0.5 m.g,

21

22

23

24

25

26

27

28

1.1

1

1.25

1.3

1.3

2.2

1.2

1.25

29 1.3

5 „ (bloed)

4.5
t) tr

r »

IJ »

II »

10

10

10

10

20

i

20 „ een half 0.5
uur op 56' Cel-

|

.sius verhit

bloed

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

23 te. met 3
maal het volu
nu- ak'oh. 90" o

onteiwit en tot

oorspronkelijk

volume inge-

dampt.

0.5

0.195*0 1 40 cc a eu^oglucose Het serum stamde van

I
I pankreas onder secre-

tine-werking.

0.183 „ niet opgevangen

0.156 „ bevat veel glukose

0.134 „ 40 cc aO. 12" ü glukose

0.189 „ glukose aanwezig

0.177 „ 40 cc -f

0.153 „ ,
> 30 cc a 0.3»,,

0.185 „ ;
50 cc a 1.8",,

0.145 „ 30 cc a 1.68%

O.löl 7ü cc a 1.5'*u

Pankreasbloed vóór
seretine-inspuiting.

Pankreasbloed onder
secretine werking.

Bloed onder secretine

werking.

Pankreasbloed vóór
secretine inspuiting.

Pankreasbloed onder
secretine werking.

Bloed onder secretine

werking.

Bloed onder secretine

werking.

Bloed onder secretine

werking. Het konijn ver-

toont den volgenden dag
haemoglobinurie.

Bloed onder secietine

werking; geen stoor-

nissen.

Dcii \ olgeiulen dug worden 2 koi:i|ncii \aii 1300 gi'aiu iiilr;i\ lmilmis

ingespoten. Het eersic (inlv.-uigl ilo 4 i-c. serum, welke hel eerst

wei'den opgevangen en oniuiddt'llijk daarna '/.j mgi'- links-siiprarenine.

J)e bloodsniker bedroeg na ]'/.., i""' 0.2977„. I^e uiinelioeveellieid

van 24 niir was 15 cc. nicl 0,G "
„ sniker.

Het tvveetle konijn onUangl 2 cc. \an hel serum oiider de secre-

tine werking veikregcn, eveneens iiitiavenens. Door liel inspuiten

van enkele inclilbelleijes u()rdt hel dier echter wat dyspnoi.scli, wat

na ongeveer een kwartier .over is ; 5 niinntcn na deze intra venense

injectie ontvangt iiel dier sidicntaan '/a •"§• links-snprarenine. Xa
r

,,
uur liedraagl de bloedsuikei' 0,178 "/o- J^<-' uriuehoev eelhei<l lui

24 uur is ö.-) cc. mei spiu'eu suiker.
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De le\iii( II iiHMk'j^edeelde resiili,ii(>ii ^cvimi licl icclil om met \ lij

•iTooU' wiiarx'liijiilijklii'iil lul IkI \ oliiciHie Ie liesliiiteii :

I. laiiiis (Ie \cna-iiaiikicalicii wonll iiicl licl l)l(ied een stof ver-

w ijdci'd, die liij l<()miiii'ii in slaat is, de werkiiif^ \an I. supra-

reiiiiR' (i|i het sinkerjielialle van liel lik)ed, in meerdere ol'

mindere mate te neiUraliseereii. Dit geldt integendeel niet voor

de ginkosnrie, die naar de medegedeekle cijfers te oordeelen,

vaak l)ij verlaagd hloedsuikergekalte rekitief liooger is, dan

bij hoog bloedsuikergehalte.

il. Inspuiting van secretijie scliijnt de werkzaandieid \an lirt bloed

uit de [lankreas \ eiia in deze te verlioogen.

III. Naar de enkele pi'oeven, die nu reeds vermeld zijn (er zijn

latei- meerdere \errielit, waarop nog wordt teruggekomen) te

oordeelen, is de stof die deze werking veroorzaakt tkennosla-

blel en in alcohol 75 "/„ oplosbaar.

Derde reeks {€).

In verband met de voorafgaande proe"\en werd overwogen, of het

gevonden antagonisme tusschen suprareiniie en bloed uit de pankreas-

vena te beschouwen was als het resultaat van de werking van een

stof, die de glykogenese bevordert of wel die de afbraak van het

glykogeen verhindert. Ik li(iO|) later daai'omtrent nauwkeurige gegevens

te verschaffen. Ik wil echter vooraf twee proefnemingen aanvoeren,

die in elk geval de werking van het pankreasbloed op het glykogeen

van de lever in het li(dit stellen. Men mag aannemen, dat bij een

hond in stikstofeven wicht elke stoornis in den gang der koolhydraat-

stofwisseling ook zijn in\loed zal doen gelden op de N-slofwisseling

in welken zin dan ook. Inderdaad beschik ik over 2 geslaagde ex-

perimenten (er zijn er meer verricht, doch niet alle met afdoende

resultaat), waarbij een verandering in de N-st(>fwisseling zeer duidelijk

is. Tevens bleek bij alle in tleze genomen proeven, dat na de in-

spuiting van het pankreasvenabloed, neiging bestaat tot het optreden

viMi glukosurie, in enkele gevallen sporen suiker aanwezig waren.

De volgende tabel geeft een overzicht van de bedoelde proef-

nemingen.

N". 3Ü. Bij een hond van 5.5 KG. in N. evenwicht wordt eiken

dag de urine op suiker onderzocht, steeds met negatief resultaat.

Alsnii wordt o\) Ti Dec. 30 cc. [)ankreasvenabloed ingespoten. De
urine hierna in 24 uren bestond uit 2 porties: (80 cc, reduceert
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T A B EiL V.

NO. Datum Voeding N. pro 24 uren S >"ö Opmerkingen

Hond 7 K G.

34 n Juni '12

12

13

14

15

17

18

100 gr. paarde-
vleesch

100 „ melk
50 „ brood

150 gr. paarde-
vleesch

100 „ melk
50 „ brood

voeding dezelfde

12 V.M. /

\ 11 n.M

1 1 1 n.M. I o 7.X1
' 12 V.M. S [^

samen 5.424i

1.695; 30

)t IJ

» tl

12 V.M.

11 n.m.

11 n.M. I

2.31

4.22
12 V.M. S

samen 6.53

lTnM:;^-««

samen 6.282

75

105

33

110

143

60

49

109

12

11

11

12

V.M.
n.M.

n.M.
V.M.

4.013 4«

4.208 78

samen 8.221'

78 (

126

\ 11 n.M. \

j
1 1 n.M. I . 4Q, 75

' 12 V.M. »^^i _
samen 8.1131 119

12 V.M. /

s

1.864
\ 11 n!M

j
11 n.M. (o 254

I 22 V.M. \^-^
samen 5.118

12 vM. /

2.612
\ 11 n.M. S

i
11 n M. ;

( 12 V.M. S

amen 4.462

1.85

12 V.M. I

\

20
1

50^

70 i

34

21

55

3.823 47
^ 1 1 n.M

l,2v.S:;3^ J8
I samen 6.907| 125

Des avonds <$ uur werden
20 cc pankreas venabloed
onder secretinewerking
verkregen, subcutaan in-

gespoten.

Des avonds om // uur,

dus bij den aanvang van
een nieuw etmaal wordt
subcutaan ingespoten 20
cc bloed uit de venajugu-
laris van een hond, waar-
bij 2 weken van te voren
het pankreas gedeeltelijk

was geëxtirpeerd, waar-
door geen diabetes was
ontstaan.
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TABEL VI. Hond 11 K.G.

N". Da'um Voeding
N. 24 uur r^ OJ —

> Ü
in pnrtiün van 24 uur i £

o
Opmerkingen

35 30 Aug. ;«)0 gr. paardevl. 1 U' portie 4.236 gr.

100 » melk

31

1 Sept.

50 brood

idem

gemidd. = 9.7

5.92

samen 10. 156 gr.

Ie portie 4. 143 gr.

2e » 7.167 »

samen 11 .31 gr.

L Ie portie 6.7 gr,

!2e » 3.791 .

samen 10.491 gr.

I

Ie portie 1 1 maal

2e > f urine

10.27 gr.

Ie portie i 1 maal

2c » f urine

amen 7.494 gr.

117

150

267

138

210

348

204

112

316

262

202

Ie portie

2e .
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Fkhmng en geeft een positieve gistinoef, en 60 ee. reduceert en geeft

positiexe gij-lproef),

N°. 37. Bij een lioiui van 4 K(i. wordt 80 cc. paidvreasvenabloed

ingespoten, te voren met 90 cc. alcolioi iKï 7o onteiuii en iiigedani[>t.

Den volgenden dag vertoonde de urine: 1- portie: reductie met

Fkhlinu positief, gistproef positief. Den volgenden dag reduceerde de

urine luet meer.

Uit deze proeven kan uien licslnlicn, dal liei Moed uit de paidireas-

veua i'crst de N. stofwisseling vei'hoogt, haar laler doet dalen. Het

is op liet oogcnblik nog niet gewensclit, langer bij deze variatie stil

te slaan, aangezien een zckei-e uilleggiiig nou- luet te geven is.

\'erilcr blijkt, dat het bloed de doorlaatbaarheid der nier voor

giukose bevordert.

Deze l)i'\iii<liiig xi'rklaai'l hel tegenstrijdige uit de vorige reeks

pi'oeveu, waar de glykosuiie niet in verhouding stond tot hel bloed-

suikergehalte. Het schijnt dus, dal hel |)ankreassecreet behalve op

de glvkogenese van de lever, ook een invloed op de werkzaandieid

van de iner uitoefent. 1)11 werd, echter op andere gronden, ook o.a.

door UK Mkyer aangeuouien ; echter in omgekeerden zin. Di', Meykk

meende, dat het inwendig pauk reassecreet de doorlating van glvkose

door de nier rerh'nxh'rde. Dk Mkvk.r's proeven zijn echter alle met

kiiii^tiiiati^e iiiercircnlaties \errielil, waarbij paradoxale vei-schiju.selen

Ndisircki niet zijn iiilüeslolen.

,S(i)iiiiiritl/ni</.

1. SccreliiK' verlaagt hel suikerjiehalle \au het bloed.

2. Hel bloed, dat hel paiikrcas dotJislroonid heeft, bezit het ver-

mogen de werking van 1. siiprareuine op liei suikergehalte van het

bloed Ie neulraliseeren. In deze studie wordl in hel midden gelaten,

of deze werking is toe ie schrijven aan vormiuderiug der s[ililsiiig

van hel leverglykogeen of wel aan versterkte vurming van het

glykogeen. De werkzaamheid \an dit bloed (inwendig secreet) wordt

ddor iiis|iiiitiiiü,' \au secreline \eiiuoi'(lelijk verhoogd. Met secreet is

thermoslabiel en iu alcohol oplosbaar. Deze l>evindiugeu zijn vdlknuieii

in o\eieenslcniiuiim met de rcsidlalcu van J. dk, Mkyku.

3. In strijd met de uilkomst van deze onderzoekingen is de be-

vinding, dat het secreet de doornaukelijkheid der nier voor glykose

niet vermiiideil. doch \ eiiiHH'iderl.

Rotterdiiiii, Dec. U>J2.
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Aardkunde. Do llicr Mdi i,n(;i;\ \m hiodi ccni' mededceling aan

\aii den lli'cr 11. A. Hiioiw kk : ,,( trcr zonairi' ainp/iifjoli'n mft

oikJitIiikj liiiiiln-chlc n/i/'.'ichi' iiasoni'hikken voor kern en niiitlzone."

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewerff).

Vooral uit alk;ilirijUe j;es(eenten \an verschillende vindplaatsen

zijn zeldzame aniijhiholen lieschn \ en, die door hun optische eif^en-

schappen van de alueineen verbreide amphiholen afwijUcn. Voor
hunne classilicatie zijn huii cheniisclie en optische kenmerken onvol-

doende bekend.

In dynamometamorphe basische eiuptiefgesteenten van het eiland

Leti, die tijdens de Timor-Kxpeditie onder leiding \aii IVof. Dr.

G. A. F. MoLENGKAAKF werden verzameld, komen vergroeiingen voor

van verschillende amphibolen : hiervan zijn Aooral van belang zonair

gebouwde kristallen, die ten deele bestaan uit akiinoliet of gewone
hoornblende en crossietische amphibolen '), de eerste met symmetri-

sche, de laatste met norracialsymmetrisehe ligging van het optisch

assenvlak.

In verband met deze vergi'oeiingen bij amphibolen der kristallijne

schisten zullen verwante zonair gebouwde kristallen worden ver-

meld, die werden aangetroffen in aegirienamphiboolfoyaieten van

Zandrivierspoort (332), ten zuidwesten der Pilandsbergen (Transvaal),

waarin de kern symmolrische, de randzone normaalsymmetrische

ligging van het optisch assenvlak bezit. Waar dergelijke normaal-

sjmmmetrisclie amphibolen van andere vindplaatsen worden vermeld,

is hunne vergroeiing met am|)hibolen met symmetriscli optisch assen-

vlak eveneens een \erltrei(l verschijnsel.

J. Zonairi' nmphiholfn ran het eilunil Leti.

In een ten deele geamphibolietiseerd diabaasachtig eruptief gesteente

nit het conglomeraat bij den put Prigi tiga, waarin ook crossiet in

talrijke, dikwijls zonair geiiouwde, afzonderlijke zuiltjes voorkomt,

werden zonair gebouwde zuiltjes aangetroffen met een kern van

crossiet en een smalle randzone van aktinoliet, en in zeer geringe

1) Crossiet volgens Rosenbusch (Verg. Mikrosk. Physiographie, I. 2, biz. 2iO,

niet de oorspronkelijk door Palache (Vgl. Univ. of Galifornia, Buil. Dep. of

Geology 1S04, blz 181) als crossiet beschreven amphibool met syminclrische ligging

van het optisch assenvlak

De crossiet in gesteenten van hel eiland Leti wordt reeds veimeld door Verbeek

(Vgl. Molukken Verslag, Jaarb. v. h. Mijnwezen, Wetensch. (.ied. blz. 501) naar

de bepaling van Grutïerink.
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lioeveelheid dergelijke zuiltjes met een kern van luiiinjielen- en een

randzone van crossietischen ampliibool.

Waren vergroeiingen van eios^iet mei aktinolieliselieii anipliiliool

reeds van andere vindplaatsen hekend, die van erossiet met bruin-

gelen ampliibool vertoonen afwijkende kenmerken en zullen hier-

onder meei' in bijzonderheden worden beschreven.

In een snede, die voor den erossietiM'hen amphiliool een sterk

pleoehroïsine van blauw lot liijiia kleurloos vertoonde, was de kern

jileoeiiroïtiscli van lichibriiiiiachiig geel tot donkerder Iwuinaehlig

geel ; de eerste verloonde een uiidooving van 14° in de uiterste

randzone, die naar de kern geleidelijk afnam lol 9° en daarna weer

toeiuxni tot 17°. Beide amphibolen hebben in deze snede positieve

ellipsligging (Fig. 1).

In een snede, die voor den crossietischen amphibool plcochioïtisch

was van violet niet blauwachtige tint naar blauw, verloonde de

kern de donkerder bruingele kleuren en was zoo goed als niet

1'ig. 1.

Vergroeiing van

crossietischen en

bruingelen amphi-

t)ool. Doorsnede ±
volgens (010)X2(X).

Fig. 2.

hi. als fig, 1. Doorsnede ± volgens

(100) X 200.

pieochroïiiscli. De randzone verloonde hier negatieve, de kern positieve

ellipsligging. We zagen iu deze snede nog geringe uitdoovingshoeken,

zoodat ze uiel volkomen loodreciil o|i hel symmelrievlak slaal (lig. 2).
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Hel |ilc(iclir(PÏsiiic \(i(ii- ilcii kern- i'ii i-.iiiilaiii|iliilin(il i> uls \n|gt

Kern. Rniulzone.

c Iduiiigec C violel mei l)I;ui\v;ielili^n'ii liiii

b liiiiingeel b hlanw

a lielit hniiiiaclitig geel >i liijiui klemloos.

Hel \c)(trga;uidc wijst 0|i een vergroeiing der heiiie aiiipliilxileii,

waarbij do krihiailograpliiselie assen samenvallen, terwijl de kern

sjmmetrisehe, de randzone normaalM nimetriselie ligging van hel

optisoli assenvlak vertoonl. De liook b : c is kleiner, dan die der

meeste crossieten, maar verwondert niet in verband met den ver-

breiden zonairen bouw der erossielen in verwante gesteenten waarbij

de hoek b : c lot 30^ kan stijgen.

De \erschillende zones zijn niet i-echtlijnig, maar min of meer

onregelmatig ten opzichte van elkaar i)egrensd, de kleurovergangszone

tusschen de bruine en blauwe amphibolen is zeer smal.

2. Zonalre mnphiholen der PUandsbergen.

In aegirienanipliiboolfoyaieten, die werden \erzameld op Zand-

rivierspoort (332), ten Zuidwesten van het eigenlijke complex der

Pilandsbergen, komen sterk zonair

gebouwde amphibolen voor, welke

zijn afgeplat volgens het clinopi-

nacoïd. In een snede ± volgens

(010) was de kern bruin gekleurd ;

naar de randzone werd de kleur

meer groenachtig en donkerdei',

tot donkergroen. De hoek tusschen

de c'-as en de as van kleinste

absorptie bedroeg in een snede

ongeveer volgens (010) voor de

kern 30', voor de randzone 39°,

doch deze hoeken en de verdeeling

der kleuren over kern en randzone

zijn aan wisselingen onderhevig,

waarbij echter wel steeds de

bruinachtige kleuren in de kern, de

Fig. 3. Ampliibool van Zandriviei spoort meer groene kleuren in de rand-

(33i). Doorsnede ± volgens (0.10). j^^,,^ worden aangetrotfen.

In een snede, waarin vooi- kern en randzone lieide de negatieve

bissectrix scheef iiiltrad, werd symmeti'ische ligging van het optisch

assenvlak \oor de kern en nornuialsymmelrische ligging \oor de
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randzonc «aarffeiioinen, de assenlioek voor liet binnenste deel van den

kern was klein, die voor de randzoiie vrij fjroot. Deze ampliibolen

vertooiien groote overeenkomst met die in den shoiikiniet van den

KatzenhiK'kel ,()den\vald) "'), en verwante normaalsvmmetrisclie amplii-

bolen vermeldt L.u roix van Soedan").

De studie der zonaire kristallen, waarin verschillende dezer af-

wijkende t\peii onderling of met de algemeen xerliroide zijn ver-

eenigd, toont hun onderling verband.

De basaltisolie zijn tegenover de gewone hoornblenden gekenmerkt

door kleinere uildoovingshoeken en ohemiscli door het gehalte aan

alkaliën en het hoogere gehalte aan ses(|niox\-den. Op dergelijke

veranderingen wijzen de zonair gebouwde kristallen met erossiet,

waarin de uitdoovingslioeken voor den bruinen kernamphiboo' van

17° tot 9° zijn afgenomen. Na de omdraaiing van het oiiti-^ch assen-

vlak wordt de i'andzone gevormd door een crossietischen amphibool,

die rijk is aan ijzer en alkaliën. ( hergangsvormen met kleinen

assenhoek werden niet waargenomen. In de zonair gebouwde kris-

tallen van crossiet met aktinolietisehe randzone, is van af de kern

het gehalte aan sesqiiio.wdeii en alkaliën sterk afgenomen, waarmee

in een tussclienstadiuni weer omdraaiing van het optisch assenxlak

gepaard gaat.

rit de gewone hoornblenden ontwikkelt zicli eveneens een .serie van

optisch en chemisch nog weinig bekende am|)liibolen, die voornamelijk

in alkalirijke dieptegesteenten worden aangetroffen en gekenmerkt

zijn door een grooteren hoek e -. c en ecu kleinen assenhoek, en

chemisch door een hoog gehalte aan ijzer en alkaliën. Uit de boven

beschreven zonaire kristallen der l'ilaiidsbergen en die van den

Katzenbiickel blijkt, dat een geringe verandering dei samenstelling

bij dergelijke ampliibolen een omdraaiing van hot ojitisch assenvlak

tengevolge kan hebben, terwijl in andere ge\ allen, zooals b.v. bij

de zoogenaamde kataphorieten, de hoek c : c bij symmetri.sch blijvende

ligging van het optisch assenvlak van 30° tot 60° kan toenemen,

en zoo overgaat in die der arfvedsonieten.

De normaalsvmmetrische anaphorieten van den Katzeninickel (Vgl.

Neues .lahrbuch f. lAIiii. iHiO. 1, i>lz. 34), die in zonaire kristallen

met kataphorietische ampliibolen zijn verbonden, onderscheiden zich

chemisch \aii deze iaatsit- door een kleiner FeO- en een liooger

1) W. Freudenberg. Geologie mul Petrograplüe des Kalzenbuckels iiii Odenwald.

Mitt. der Groszh. Badischen Geol. Landesanstall. Band V. 1906.

-) A. Lackoix. Mineralogie de la Krance et de ses colonies. Tomé IV. Deel 2.

blz 793.
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M'/l >-'^i'\\i\\{v. De nildiiin iiiLjsliockcii licdrafieii 20 'i?*^ in den srliorpen

lidfk li. V.v /.ijii (i(>l< ;uii|iliilMilt'n /.onder den li'niotcn linel< c:C, \Vii;irl)ij

dergelijke (inidi'iuiiin^cn in /unaire iirislaiieii hij \0()il;i;e7.el ()n(ler/.()e)<

l<nnn(Mi worden \ (M'waclil. Zoo loonde iiel voorloopiji' onderzoek van

ani|iliiiiolen der peji'inatKiesclie segregaties in aeKirienain|)liil)Oolfoya-

ielen op Ünll'elspan (585), de aanwezigluMii aan \an normaalsynune-

Irisciie ainpliiholeii niel een hoek b : e ^ 14° en e := 6. De onder-

•/.ocide ainpiiilioien verlooiu'n kleinen lot zeer kleinen assenlioek en

ook grootere nildoovingsliocken dan 14°. Sneden loodrecht op de

spitse, negatieve bisseetri.x liggen liet dieldsl liij (lüO) : we zien

daar in eenzelfde doorsnede den asseidioek \an klein tot zeer klein

wisselen, in welk laatste geval het assenkrnis zieh nauwelijks opent.

De absorptieklenren wisselen tnsschen groen (niet hrninaehlige tint)

\oor l\ hniin mei groenachtige tinli \oor c en licht liruinachtig

geel voor a.

Deze anipliiliool is .s(niis vergroeid met biotiet of aegirieii en ook

met blauwgroene;» anipliibool, die, iudien ze parallel met den bruin-

groenen is georiënteerd en niet lot verschillende variaties behoort,

in sommige gevallen door de negatieve ellipsliggiug in sneden volgens

(100) en de positieve ellipsligging in sneden volgens ('010), eveneens

kan behooren tot de normaalsymmetrisclie amphibolen.

Dat een omdraaiing, dus symmetrische ligging van het optisch

assenvlak, in amphibolen van dezelfde vindplaats kon worden ver-

wacht is in verband met het bovenstaande duidelijk.

Wiskunde. — De Heer Jan dk Vries biedt eene mededeeling aan

:

,yEen involutie rmi (jeassocieerde punten'.

§ 1. Wij beschouwen drie bundels van quadraiische oppervlakken

[a"), (6"), (e'); hun basiskromnuMi duiden wij aan door f(\ ,i', y\

Brengt men elk oppervlak d'- met elk oppervlak è' en met elk

oppervlak e" tot doorsnijding, dan ontstaat een involutie van aeasM-

rieerde punten, /\ welke uit x" groepen bestaat. Elk punt, dat niet

op (t\ iV of y' ligt, behooi't tot een groep.

Door een punt .1 van tt' gaat een O' en een c" ; deze hebben een

biquadratische ruimtekromme [A)' gemeen, welke door den bundel

{a') gesneden wordt in x' groepen van zeven punten A' , die door

A tot groepen der /' worden aangevuld. De punten der drie basis-

krommen zijn sintjulirre piniten.

\\s A de kromme «' doorloopt, brengt (A)' een oppervlak voort,

dat we door A zullen aanwijzen. De krommen q* = {l>'\ c*), die ,i'

83
Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXI. A". 1912/13.
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in P, snijden, vormen een c' ; dit oppervlak ontmoel n* in 8 piinteil

.1, (lus ligt /) op 8 krommen (.1)'. hijgevnig is ^* een achtvoudige

kromme van A, wat dan natunrlijk ook voor y' geldt. Ken //' snijdt

a* in 8 |)unten ,1, bevat dus iS kitjunnen (..4)'; het heeft met A
bovendien de achtvoudige kromme ,i^ gemeen. Wij besluiten hieruit

dat A een oitpervhtk van den (fraad 32 is.

§ 2. De rechten, welke twee punten I\ l'' van eenzelfde groep der

/' bevatten, \ornien een .<:tr<ih'n('it)iipJe.r /', waarvan wij tien graad

gaan bepalen.

De krommen n* =^ (A', c') vormen een bilineaire congruentie ').

Elke rechte is koorde van een o^
-. de jiunten '). Q' • waarin elke

der rechten m uit M gesneden wordt door de <>', die ;/; tot koorde

heeft, liggen op een oppervlak (Q)' met drievoudig punt Af: de

raakkegel van M projecteert de n\ welke door ,1/ gaat.

De beide oppervlakken if-, welke men door Q en Q' kan leggen,

snijden in nog in de punten A^ il' . De meetkundige plaats ( R) der

punten R, R' heeft M tot zevenvoudig j)unt; immers een vlak n

door M snijdt (Qf in een kromme n" met drievoudig punt M en

het oppervlak a' , dat door Af gaat, in een kegelsnede ;«' ; de 7

punten Q welke </' en ir buiten .1/ gemeen hebbon, brengen êlk

een der punten R in M. Bijgevolg is (/?) een oppervlak van den

graad 9 met zevenvoudig jtunt M.

De kromme p^ welke [R) met /« gemeen heeft, snijdt fi% buiten

M, in 9 x 5 — 7X3^ 24 |)unten >', welke tot twee groc|)en zijn

te l)rengen. In een punt der eerste groep wordt J/N aangeraakt door

een n". Deze punten üggen dus op hel pooloppervlak M' van il/ ten

opzichte van den bundel (a") "). De eerste groep bestaat bijgevolg

uit 3x5 — 3'= 12 |)unten.

In een punt N der tweede groep is een punt A' vereen igd met een

|iiinl <l' : liel puni O is dan met R' vereenigd tol qow tweede i)unt

,S', en de l)eidL> |)Miitcn S liggen-op eenzelfde a'- : zij zijn dus geas-

socieerd en behooren tot een groep der /\ Het \lak (i bevat der-

iialve zes paren 1\ /", die met M collineair zijn; ui.a.w. de [nin-

1) Deze congruentie bol) ik heliandeld iii c'.'ii mededeeling : „Een bilineaire

congruentie van biquadratische ruimtekrommen der eerste soort" (Versl. tloel

XX, blz. 197).

-) Het pooloppervlak v:\n ((/) l. o. v. a-^. +A,«'-_p = O worill vooilgcbracht iloor

dezen buudel met den vlakkenbiindei rt a^. + /ö',^ a'^ = O, lieeH dus tot vergelij-

king a'y a'j, a-x = a,j a^ a\.
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hnfuircii ili'i- inroliitLf /" h'jiji'it op <li' stmlmi van ei>n coinple.f run

den zesden ynut'/.

^ 3. l'o cMtniili'xkfi;!'! van .1/ heval ile /.cvcii slralcn die .1/ ver-

hiiidoii iiK'l (Ie |Hiiiloii .1/', welke mei .1/ tol een t^rofji der /' iie-

liooreii. I>iis is .)/ /.e\ ciivdiidiL!, (ip de iiieelkimdifie |)laals der |)im-

lenpareii /', /" welke mei .1/ collineair zijn. de/.e lifitien bijgevolg

()|) een kroinine (/')", welke zexenniaal dodi' .1/ üaal.

De kromme (PY" is de parlieele doorsnede van de ojipervlakken

((^Y en {Rf. Peze hebben een kromme van den löen graad gemeen,

volgens welke (QY 'loor het pooloppervlak M' gesneden wordt; de

restdoorsnede bestaai nil 1 1 rechten. Deze zijn singuliere koorden

van de bilineaire eongruentie der krommen q* = (i6", e') '), d.w.z.

elke dier rechten bevat op' paren {Q,Q')\ daar deze quadratisehe

invohities slechts een paar gemeen hebben, zijn die rechten niet

singulier voor /".

Tot die 1 1 reelilen behooreii twee koorden van ,i^ en twee koor-

den van y'. De cujniplex T' bevat dus drie congruenties (2,6) en

drie congruenties (7,3), waarvan de stralen singuiiei'e kooi-den zijn

van een bilineaire congruentie ((/).

Er zijn 120 rechten </, welke ieder cc' paren der / ' bevatten,

n.l. de gemeenschappelijke bisecanteii der basiskrommen (i\ |i\ y\ twee

aan twee genomen. Een gemeenscha|)pelijke bi.secante van rt' en ^*

vormt, in combinatie met een kubische kromme, de doorsneae van

een a' en een //'
; elk paar der iiivolutie, welke de bundel {c') op

haar bepaalt, is blijkbaar een jiaar der f'. Deze involutie bezit dus

120 siniiullcre ivorden.

De kromme (/*)'' snijdt de drie basiskrommen ieder in 20 punten
;

immers, hel oppervlak {(/Y, dal bij .1/ behoort, snijdt <(' in 20 punten

Q; het oppervlak d'' dal door het overeenkomstige punt (^' kan

gelegd worden, gaat tevens door Q, zoodat Q, Q' een paar der /'is.

De drie pooloppervlakken van .1/ ten 0[)zichte van de bundels

(a''), (/>'), (c') hebben, behalve ,1/, 2H punten gemeen; in elk dier

punten li. wordt .l/A' aangeraakt door drie oppervlakken <i^,h^,c'.

Dus is R een coïncidentie /-' ^ J^' der 7', waarvan de drager door

.1/ gaat. De ruimtckiiunme ff)" vertoont dus de bijzonderheid dat

2tï van haar raaklijncn sanienkomen in het zevenvoudige punt M.

§ 4. Laat men J/ een vlak / doorloopen, dan beschrijven de

drie pooloppervlakken drie projectieve netten. De door deze voort-

gebrachte meetkundige plaats bestaat uit het vlak P. en een opper-

vlak A, dat alle coïncidenties der I" bevat.

1) T. a. p. bl. l'.ty.

83^
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daar deze geassocieerd zijn met 15 [)iuiteii 1' van /, is de iiuwl-

kimdü/e plaats der geassocieenle paren, die in een vlak gelegen zijn,

een kroiinni' ran di'ii graad vijftien.

Deze kroiniue, f/'\ heeft drievoudigf punten in de 12 doorgangen

der kronunen <t', {V, y\ Is A een dier doorgangen, dan snijdt de

bijbehoorende kromme (.1)' het vlak 7 nog in drie pnnten, die ieder

met .1 een paar dor /" vormen.

§ 6. De zeventallen /", die geassocieerd zijn met de punten 7'

van een vlak 7, liggen op een oppervlak 'ƒ'", dat door 7 wordt

gesneden in de kromme 7", welke de in (/ gelegen paren 1',1"

bevat, en in de kromme rC der in 7 gelegen coïncidenties.

De kromme {A}\ die aan het punt A van «* is toegevoegd (^ 1),

snijdt 7 in \ier met ,1 geassocieerde punten ; dus gaat «/>"" viermaal

door de basiskrouuuen c', ii\ y'. Dit is in overeenstemming met het

feit, dat elke doorgang van een basiskromme drievoudig is op 7'",

enkelvoudig op d".

Op fl' liggen 18 coïncidenties, waarvan de dragers tot het vlak

behooren ;
immers, de door een rechte / van 7 be[)aalde kromme

rf-" (§ 4) heeft / tot achtvoudige snijlijn. Deze J8 coïncidenties liggen

in punten van 7"; dus raken 7'° en d" elkaar in J 8 punten. Verder

hebben zij in de J2 doorgangen der basiskrommen 86 punten gemeen;

elk dèr overige 48 gemeenschapfielijke punten behoort, als coïnci-

dentie, tot een groep der I', welke nog een punt van 7'' bevat.

§ 7. Het vlak 7 bevat een eindig aontal geassocieerde drietallen.

Daar deze op 7'^ moeten liggen, bepalen wij den graad der meet-

kundige plaats van de zestallen van punten F", die met de paren

P, F' van 7'' geassocieerd zijn.

Het oppervlak A'- gaat achtmaal door (ï', y", eenmaal door «'.

Daar 7'^ in de L2 doorgangen der basiskrommen drievoudige punten

bezit, heeft zij luet A'^ buiten deze 15 . 32—4 3— 2,v 4x3;'8= 27ti

punten gemeen ; deze wtrmen 138 pareu F, l", die toegevoegd zijn

aan 138 punten I'" van <t\ Een oppervlak ii'' snijdt 7'% buiten de

vier drievoudige |)unteii .1, in 9 paren j', F', die ieder 6 op a"

gelegen punten F" bepalen. De bedoelde meetkundige plaats heeft

dus met (r 138 -|- (5 > 9 := 192 punten gemeen, is bijgevolg een

kromme 7"*. Van haar snijpunten met 7 liggen 48 in de boven

aangewezen snijpunten van </,'' en d* ; immers deze zijn coïncidenties

Fv^ P", waarvan de dragers niet in 7 liggen. De overige 48 door-

gangen \an 7'^ zijn blijkbaar tot 16 drietallen der Z" te brengen.

Een witlekeur/g rlak fjevat dun zestien drietallen geassocieerde punten.
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§ 8. Als (Ie limidels {it'),{b-),{c-) di' leclile // gemeen liohhcii, dan

yiiijden drie oppervlakken a', h^, c" elkaar in ricr geassocieerde pun-

ten : men heeft dan een (piadni|H'linvoliitip \an geassocieerde punten.

Ken [)unt .4 der kromme a', die met </ de l)asis van [(f) vormt,

behoort tot :c' quadru|)el8. Deze liggen op de kubische kromme
{Ay, welke de door ,1 gelegde ojipervlakken O", c' gemeen hebiien,

en worden op (.1;' ingesneden door den bundel \<i-:.

Analoog behoort elk |iunt P> der basiskrtmime ,i' en elk punt C
der basiskromme •/' tot -x' (iua(hiipeis.

Wij l)epalen den graad \,iii liel opperxiak A, waarop de klom-

men [A)' gelegen zijn. Daar elk oppervlak A' of f* vier punten A
bevat, worden (A'-i en (c') door de punten A gerangschikt in een

verwantschap (4,4) ; dus is A een oppervlak van den graad 16.

In een vlak door -/ hejialen [h') en (c^) twee waaiers in (4,4),

welke de niet op i/ gelegen doorgangen B, (' \an ,i\ y' tot centra

hebben. Dus wordt A'", behalve in 7, volgens een kromme van

den achtsten graad gesneden, welke in i> en 6' viervoudige punten bezit.

J}e drietallen va/i pwiti'n, die ijenssocieerd zijn met de punten nin

een der basiah'Oininen, li</ffen dus op een opperrlak van den i/raad 16,

dat nchtmanl door (/. riermaid door elke der andere tvee hasislroin-

men gaat.

§ 9. ( >ok een [lunt <i van 7 behoort tot ac' quadrupels. Zal G
een snijpunt zijn van drie kubische krommen {erb'^), [b"c-), {d'c^),

dan moeten iV , Ir, c' in (i hetzelfde raakvlak hebben.

Wij beschouwen uu eiTst het oppervlak '/>\ dat xoorlgebracht

worden door (a'! eii (//-), als men zorg tlraagt, dat twee homologe

oppervlakken in (1 hetzelfde raakvlak hebben. Een vlak 7 door 7

snijdt deze [irojeclieve bnntlels volgens twee projectieve waaiers,

waarvan de centra in de doorgangen .1 en il van <!' eu ,:?' liggen.

Deze brengen een kegelsnede voori, die door (1 moet gaan, omdat

AG en lid met ./ twee oppervlakkeu a'', Ir i)epalen, welke </ in

G aanraken. Hieruit volgt, dal 7 dnbbelrechte, G drievoudig punt

van 'ƒ»' is.

Analoog bepalen de bundels {a'') en (c'-'; een tweede monoide i|'\ De

monoiden <I>* eu ifv' iicbben de basiskromme <(" en de viermaal te

tellen rt'clite ij gemeen; de restdooisnede is een kromme van den

negenden graad, welke de drietallen der met ^r geassocieerde punten

beval. De kubische kegels, die de monoiden in G aani'akeii, liebben

builen (/ om vijf ribben gemeen; dus is H rijfroudiij punt der

kromme (^V)". Een vlak door y snijdt </'' en if-' volgens Iweekegel-

siieden, die door G eu een punt A gaan; in elk van de overige
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Iwco siiij|im:t(Mi kduu'ii drie liiminlof^i! sti'jilcii \iui ilric |irojeclic\'e

waaicis, nicl cciilni A, B, (', samen. Ilieniil volgt dat (/, hiiiten (r

(im. in Iwi't' pmiteii (V* wordt gesneden; elk dier piinleu vormt

lUL't (i (M'M |)aar fioassocicoido punten. De op
ƒ/

gelegen j)aren der

/' zijn <lns in een inxolntorische \ erwandtseliap f2,2) gerangschikt,

en (/ is drager van vier coïncidenties, ^ erder volgt liiernit, dat t/

zevaivouJige rechte is van liet oppervlak G der krommen ((r)'^ ; immers

elk ])nnt (1 is vooi'oerst vijfVoiidig o|) de iiijlielioorende (G)'' en ligt

verder op twee dergelijke, bij ainlere punten van j belioorende,

krommen.

De kromme {(i' Ir^ welke y' in een van haar punten C snijdt,

rust in twee punten (1 op y : dus ligt (' op twee krommen [Gy an

y" is dulihclkronnne \ an G. De kromme {ir h^) bevat de beide drie-

tallen van punten, die geassocieerd 7.ijn mei de punten G, waarin

zij dool' G worilt gesneden. Zij heeft \erder in elk dier stennpun-

teii met hel oppervlak G zeven piuileii gemeen, en twee in elk i\er

acht punten, waarin zij op <c' en o]) ,i' rust. Wij mogen hieruit

besluiten, dat G van den graad J2 is. De punten, trelke geassocieerd

zijn met ili' pi/nten der rechte <j, /n/;/<'n dn.-< op een opperrhik van

den tiriialfden ijractd, dut zevenmaal door tj en tweemaal door elke

der hasiskronnnen gaat.

Is G een der punten, welke // niet «' gemeen heeft, dan raakt

het \'lak door ƒ/ en de raaklijn / \ an <(' in (t aan alle opper-

vlakken a', en deze bepalen een /" van geassocieerde punten o|) de

kromme (/re"), die / in G aanraakt. De kegel k', welke «' uit G
projecteert, snijdt elke door <t gelegde kromme {If c') in een drietal

geassocieerde punten : deze liggen dus op de doorsnede van k' met

de monoïde •//, welke alle deze krommen bevat. Voor elk der zes

punten, waar g de basiskrommen ontmoet, ontaardt {GY derhalve

in een knbische kromme en een kromme van den zesden graad.

Een rechte r/, die 7, <t', ^i' en 7" snijdt, vormt met g de partieele

doorsnede van drie opi)ervlakken r/\ /;', c', die bovendien 2 punten

gemeen hebben; deze vormen met elke twee punten van (/ een

groep der /'.

De transversalen van g, n' en ,?" vormen een regelvlak van den

zesden graad met vijfvoudige rechte g: immers, de kubische kegels,

'die <(' en ,i' uit een punt (r van 1/ projecteeren, hebben g tot dub-

belribbe, snijden elkaar du^ in r> rechten van het bedoelde regelvlak.

Dit lieet'i met 7' op </ 10 punieii gemeen, dus daarbuiten 8. Er zijn

dus <icl,t transrersali'n der rier heisislijnen, en hijgerolg acht pnnten-

piiren, die tot cc' grocpi'n der I' liehooren.
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De ac'lil rcriiten d liggen blijkluiar op hot Oj)pervlak L" dor coïii-

oitienties ; dit heeft 7 lot r/J/roiulit/e rechte.

§ 10. De bundels {a'), (6") bepalen een bilineaire congruentie van

kubische niimtekrounuen y'. Elke straal 111 van een waaier [M, f«)

is, in het algemeen, koorde van een p' ; de nieoikiuuiige jilaals der

pnnten Q, Q' . waar >n de/.e y" snijdt, is een kronune {<2 ' met dub-

beipuiit .1/. Kvonals in § 2 voeren wij ais hulpkroninie in do meet-

kundige plaats dor punten Ii,R', welke m nog gemeen lieefl met de

oppervlakken e' tiie door (^ en Q' zijn aangewezen. Het oppervlak

c' dat door Af gaat, snijdt [(2;\ bniten M, in zes punten (J: dus. is

.]ƒ zesvoudig punt der kromme {R), zoodat deze den graad aoht heeft.

De pooikromme van M ten opzichte van den bundel, dien (c')

met-;t bepaalt, heeft met (Q)' *i X «^— 2 = 10 buiten .1/ gelegen

punten gemeen, welke tevens op {R'f zullen liggen. Er zijn dus

4X8—2X6—JÜ:=10 punten tot geassocieerde [)aren vereenigd.

üe puntenparen der involutic I* Jigi](^n </tis o/> de .stralen van een

complex van den rij/den graad.

Op de basisrechte </ is elk punt G geassocieerd met twee punten

G van (j : deze zijn de punten, welke </ gemeen heeft met de bij G
behoorende kromme G' ". r)us is g een singidiere rechte der I * ; de

op haar gelegen punten paren vormen een involutorische (,2,2).

Ook de 27 bisecanten, welke «', ,i' en y', twee aan twee genomen,

nog gemeen hebben, zijn sini/idiere rechten dei- / '. Een gemeen-

schappelijke koorde \an «' en ,i' draagt od' |)untenparen, welke

door den bundel ('') worden ingesneden.

^ 11. Wij beschouwen nu de meetkundige j)laats / dor punten

P' , die geassocieerd zijn met de punten F van een rechte /. Aan

de punten, welke / gemeen heeft met de opjjervlakken A'" en G'%
zijn achtereenvolgens Iti punten van n' en 12 punten van </ toege-

voegd. Een willekeurig oppervlak a- bevat behalve deze 28 punten

P' nog de beide drietallen, overeenkomende met de punten P,

waarin <r door / wordt gesneden. De bedoelde meetkundige plaats

is dus een kromme vni den f/raad 17.

Daar / acht coïncidenties PP' bevat, is zij achlvoudige snijlijn

der kromme /'; in een vlak y door / liggen derhalve 9 punten i^',

die geassocieerd zijn met e>en zoovele |mnton /' van /. Hioi'uit volgt:

de in een vlak gelegen gens-iocleerde pai-en vormen, een kromme ran

den ^en graad.

De kromme (6r)% <lie bij den doorgang (t van ./ l)oliüort, snijdt </

in \ ior punten; dus is G rierroudig punt der kromme (/'. Analoog
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Villl '/".

De kromme ff", volgens welke het coïncidentieopperviuk door '/

wordt gesneden, heeft in (J een vijfvoudig piinl. Dus hehhen //' en
ff", bniteii de doorgangen der basislijnen om, HXB-4X-"'- 9X2 = 34
punten gemeen. Hiertoe belidoren ruiikpuntcn der krommen, afkomstig
van coïncidenties der 1\ waarvan de dragers in 7 li"f>en.

Om hun aantal te vinden, beschouwen wij de drie bundels van
kegelsnedeii, welke {a']Alr),\(-] mot 7 gemeen heb[)en. De pool-

krommen \an die luinilels leii (i|./.irhte van een punt /-•, dat een
rechte / doorloopt, vormen firie projectieve bundels (a'), (6';, (c»). De
eerste twee brengen een kromme f' voort, die (r tot dubbelpunt
heeft en door de drie o|) f(-' gelegen basisi)unteii Ak en de dubbel-
punten der drie lijnenparen gaat. Door diezelfde punten gaat ook de
door (a') en (e') voortgebrachte kromme 1/'. Dus hebben b' en c'

25— 4—3— 3= 15 punten gemeen, waarin telkens drie kegelsneden

elkaar aanraken, tius een coïncidentie van /' vormen, waarvan de
drager in 7 ligt.

Dus hebben 7' en .f vier coïncidenties gemeen, waarvan de
dragers het vlak 7 snijden.

Natuurkunde. — De Heer K.\mkhi,inoii Onnes biedt aan Meded.
N°. 132/ uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden : H.

Kamerlingh Onnes en Mevr. A. Beckman. „Over piëzoetectri-

sche en pi/roelectrische eujen.sch<i[)pen vmt kivnrts hij luje teni-

peraturei) tot die van vloeibare imter.'<tof.

§ 1. Inleuiiiu/. Daar vele eigenschappen der vaste stoffen bij

zeer lage temperaturen tioor de sterke vermindering van de warmte-
beweging zeer vereenvoudigd worden, scheen het wenschelijk ook
de piëzo- en pjroelectri.sche verschijnselen onder deze, voor het ver-
krijgen van een dieper inzicht waarschijnlijk gunstige, omstandig-
heden te onderzoeken. Om eene eerste verkenning op dit gebied
van proefneming te doen hebben wij den piëzoelectrischen modulus
van kwarts loodrecht op de as bij lagere temperaturen onderzocht
en zijn daarbij tot de temperatuur van vloeibare waterstof afgedaald.

Verder hebben wij ook de pyroelectrische verschijnselen \ au kwarts,
die FRiEDia. en Curie bij hooge temporaturen onderzocht hebben, bij

de temperaturen van vloeibare lucht en \an vloeibare uaterstof
nagegaan.
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5» 2. MeloKj ran de piëzoelectriciteit van hvarts hij huji' tem-

peraturen.

De nietiiigeii geschiedtieii door de elertriciteitsoiiiwikkoliiiji; van

een kwartsplaatje, dat op hoye teiiiperatiireii werd u;obiaclit, te \qv-

gelijken bij die van een dei-gelijk kristaiplaatje, dat op de gewone

temperatuur werd gehouden. De (uilwikkoldc ladiiiu, word mot l)ei)ulp

van een gevoeligen kwadrant-electronieter gemeten. Heide kwarts-

plaaljes waren zulke al^ in do liekende i)iëzoi'leclri,selie toe-

stellen van CuRiK gebruikt worden, d.w.z. parallel aan de optische as

en met liet l)reede zijstidi loodrecht np oon dor electrische assen uil

het kristal gesneden.

Zij waren 7— 8 cm. Uing, 2 cm.

breed en 0.06 cm. dik. De twee breede

zijvlakken waren mot tiulilad bekleed. '1

Een der tinbekleedingen werd tiij

beide kristallen met de aarde vei'bon-

den, de beide anderen werden onder-

ling en met een paar quadranten van

den electrometer verbonden zooals door i)ijuaand flguurljo wordt

aangeduid. Het andore paar quadranten werd mot de aarde verbonden.

Alle verbindingen waren ondmld door messingbnizen, die naar de

aarde waren afgeleid. De naald van den electrometer werd op de

constante potentiaal van 120 volt jiolioudon.

Het kwartsplaatje Q^ was in een metalen, naar de aarde afge-

leid, huisje opgehangen en droeg een schaal waarop gewichten

geplaatst konden worden om het |)laalje uit te rekken. Het andere

kwartsplaatje, Q^, bevond zich in oen vacuumglas van Dkwak, het

benedeneinde was bevestigd aan een messingdrager, die gesteund werd

door het deksel, waarmede het vacuumglas gesloten werd, het

boveneinde was met behulp van een mossiugsiang aan den oenen arm

van een bahxns opgehangen, wolkor andere arm een .'^cliaal droeg,

die met gewichten belast kon worden. Om, gelijk noodig was, het

vacuumglas luchldiciit gesloten te houden en toch een vrije bewe-

ging van de vorbindingsstang door de kap mogelijk te maken, was

het \oor deze eerste metingen hel eenvoudigste een caoulclioucver-

liinding mot iiohnlp \au oen buis, die om de stang en om oen busje

op het deksel sloot, aan te brengen. Zooals wij zien zullou was deze

bij de metingen slechts van geringen invloeil.

M De tinbekleeding laat iii vloeibaru zuurstof licht los, liutgeen tot hol vormen

van blaasje.s aanleidhig geeft ; beter zou natuurlijk zijn een ingebrande platinalaag

die verzilvsrd werd. Daardoor zou men zich ook bevrijden vuu hel brengen van

lijm lusscben hel bekleedsel en hel kwarts.
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liiiineii liL'i \ ;icuiiiiiu;las weid hel Uw arl^jiliUiljc en ilc drager met

ceii niessiiiKtiet uiiigeven, dat naar de aarde affi;eleid werd.

De inelingeri gescliieddeii iiu als volgt. Eerst werd het kwarts-

plaatjc Q, door een gewiclil i5()(l (J.j iiilgerekt en de uitslag van

den electroincter waargenomen. Dan werd dit kwartspiiialje naar de

aarde afgeleid, eii nadat de verbinding niet de aarde weggenomen

was, weiil liet gewicht vveggenouien en de uilslag van den electro-

niett'r naar de andere zijde waargcMionien. De som van iieide uit-

slagen is evenredig aan de ontwikkelde hoeveellieid eleetriciteit.

Vervolgens werd de op IJ, nniwikkelde lioeveellieid eleetriciteit 0[>

dezelfde wijze gemeten. Voor en na de metingen wei'd de electi'o-

meter met behulp van een Weslonelement geijkt. De gevoeligheid

veranderde in 't algemeen zeer weinig.

De isolatie was bij de proeven over 't algemeen goed, zoodat het

in den regel niet noodig was eene correctie wegens electriciteilsver-

lies aan Ie brengen.

Steeds werden vijf of zeven ondveerpuntcn bij de slingeringen

van de electrometernaaid waargenomen. Uit deze kon de . even-

tiieele correctie voor omoldoende isolatie berekend worden.

§ 3. ritlomsten.

I. Beide kwartplaatjes op kamertemperatuur {T=1'd(f K). De
uitslagen waren

Q, 126.7

Q, 163.7

een Westou 1 1.018 Volt) gaf 34.4.

De cajiaciteit van den elecirometer, de verbinding naar Q, en Q^

zelf was ongeveer 150 cm., die van de tweede buis en Q, 100 cm.

Door de afkoeling van (J, verandert de capaciteit van het geheel.

II. (J^ in zuurstof onder 21 cm. druk kokende 7'= 78°.5 /iT.

gemiddeld

Q, 130.6 130.1 130.3

4 165.2 165.7 165.4

een Weston 34.4.

III. Q. in kokende waterslof, 7'=20°.3A'.
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IV. Q, bij gewoiu' tcinperalimr, 7'= 290° A'.

geiniddelil

Q^ 127.1 1274 127.1 126.8 127.0 127.0

Q, 162.5 163,0 162.8 163.1 162.7 162.8

een Westoii 34.3.

Om den invloed van de oaoutchonrverbinding van de verbinding-

stang van Q, en liet deksel van het vat'nnmglas na te gaan werden

nog twee metingen zonder deze bij gewone temperatuur in vloeibaie

lucht gedaan. Deze gaven

V. Qj op gewone temperatuur, T=2dO°K.
gemiddeld

Q, 126.2 126.8 127.7 127.5 127.1 127.0

Q' 167.4 168.1 168.1 167.8 168.3 167.9

een Weston 34.3.

VI. Q, op de temperatuur van vloeibare lucht, T=80°K.

gemiddeld

Q, 129.3 129.6 129.8 129.7 129.9 129.7

Q, 168.8 169.3 170.1 169.2 169.4 169.4

een Weston 34.3.

Door het indompelen van Q., in het bad op lagere temperatuur

veranderen dus de uitslagen van beide kwarlsplaatjes. De verande-

ring bedroeg

bij meting II (7'= 78°.5) Q, + 2.4% Q, + 1.1 %
III 20.3 2.2 1.0

VI 80.0 2.1 0.9

de electrische ontwikkeling op Q, wordt dus in alle drie gevallen

kleiner en bedroeg respectievelijk 1.3°/,,, 1.2%, 1.2% minder.

De invloed van de caoutchoiicverbinding valt binnen de grens der

fouten. Bij do ab.sohite metingen veroorzaakt de verbinding een ver-

mindering van 37„ ongeveer.

Wij mogen dus uit de proeven atieiden, dal het dalen van 290°/v. tot

8t)°/ir oene vermindering van 1.2°/^ in den pïezoëlectrischen modulus

ten gevolge heeft. Bij een verdere daling van 80Vv tot 20° A' is de

vermindering veel geringer en schijnt zelfs veel minder dan 2"
„„ te

bedragen. Hel belang van deze uitkomst is misschien vooral, dat de

verandering in do piezooleclriciteit iloor daling tot lage temperatuur

voor het grootste deel reeds bij het afdalen tot de temperatuur van

vloeibare lucht tot stand blijkt te komen.
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^ 4. /*i/ri»'li'ctricitri/ vitn hiuirts. Gelijk gcxegd, wenleii ook iioi,'

ceiiige proeven over lie pyroelectriciteit van kwarts bij de temperatuur

van vlocil)are zuurstof en vloeibare waterstof gedaan. De druk, waar-

onder iiet vloeibaar gemaakte gas om Q^ verdampt, werd gewijzigd.

Door de temperatuurverandering, die er liet gevolg van is, ontwik-

kelt zich op l^„ eciu' |iyroeleftrisc!ie lading ; de uitslag van dni

electronieter bedroeg :

o o

voor 9Ü A'lot Stj.^/v'-f- 27.5 mni. of por graad -(- 8.5 mm. geiiuddeld

86.5 „ 82.5 + 2T.I) ., „ „ „ + 6.5 „ / per

82.5 ,, 78.5 4- 27.5 ,. ., „ „ -f- 8.5 ,, ( graad

78.5 „ 90 — 89.(J „ „ „ „ —7.5
k graa
'

7.8 nmm.

o

20.3/v „ 15.2/v'+ 0.5 „ „ „ „ -f 1.4 „

15.2,, „ 20..3,, - 7.8 „ „ „ „ — J.6 „
f l.B

'"f' 20.3,, en 15.8,, ± 14.3 (dubbele uitslag) ±1.7 „
schen ^

De uitslag 7.S mm per graad in liet gebied der temperaturen van

vloeibare zuurstof,

1.6 inm per graad in het gebied der tenip'erafuren van

\ loeibai'e waterstof

heeft bij teraperatuursverlioogingdezelfde richting als bij eene uitrekking.

Wij merken op dat de ontwikk'-lde pyroelectriciteit dus nagenoeg

evejiredig is met de absolute temperatuur.

üaarne betuigen wij aan den Heer G. Hoi.st, assistent bij het

Natuurkundig Laboratorium, onzen dank voor de door hem bij onze

proeven verleende hulp.

Natuurkunde, -- De Heer Kamekli.ngh O.nnes biedt aan Med.

N". 132y uit hel Natuurkundig Laboratorium te Leiden. Hksgt

Bkckman. ,,Mi_'i/ii(/i'ii ocer di'n ijalrnniscliL'n weerstand van

j)i/rief hij Idiji' fcni/n'raturen !(>( het sineltpnnt van iratersto/."

(Aangeboden iii lie vergadering van 28 December 191-2).

(Mede aangeboden iloor den Heer H. A. Lorentz).

Bij een vroeger onderzoek ') heb ik van een kristal van jnriet uit

Gellivare, Malmberget, Zweden in een temperatuurinterval \an -|-100°

tot — 193° C. den eleclrischeu weerstand als functie van de temjiera-

tuur onderzocht. De weerstand werd goed voorgesteld door de formule

11'= IIV', (1)

1) Bengx Beckman: Uppsala Univ. Arsskritl 1911. Mat. o. uaturveteuskap 1 p. 28.
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;ils ir„ = lic wcci-sland l>ij 0° C'. eii /= de temporaliuir np de

C'clt;iii?^scliaal. De specilieke weerstand bij 0° C, in Olim pei' kubus

iiicl ribben van 1 cM. uit<;cdrukt. was 11', = ().()02i»4 ; </ walgelijk

3.53 >10-''.

De nielinjïen o;eseliiedden met de bruj.; van Whk.vtstone. De
eincKlakkeu van het krii^tal waren electwlyti.sfli verkojierd : de

eleelroden bestonden uil ^eamalgameerd koperblik. Do weerstanil was

bij 0^ ('. OJOJ ii. Ter bepaling van ile jii'ootte en de \ei'andei'ing

\an (Jen overgangsweersiaiid uiel de teiiiperatuur wei'd tussclien de

eleelroden een klein C«-prisma van dezelfde afmetingen als de eind-

viakken van liet pvrietkristal gezet, en de weerstand van den kort-

gesloleii ki'islallioiuler eu \an de toeleidingsdraden bij tle verseliillende

temperaturen gemeten.

Ik lieb nu de gelegenlieid gekregen, de metingen van den weerstand

\an pyriet in een gronter temperatuuriiiterval, tot — 258° C, nit te

\ooren. Deze laatste metingen zijn verrielit in het cryogene laborato-

i'ium Ie Leiden. Ik ben daarvoor den directeur \aii het laboralorium,

Prof. II. K NMi.Hi.iNcii ( >NNKs, grooten dank sehuldig.

Bij deze melingeii heb ik een andere methode gevolgd, welke de

mogelijke fouten wegens overgangsweerslan<len geheel elimineert. Het

kristal wenl tussi-lien Iwee CVeleetroden ingeklemd ; door deze

electroden werd de sliooni dodi' hel kristal gevoerd. Twee andere

CVelectroden weiden sterk tegen de langere zijde van het kristal

aangedrukt. De weerstand werd met behulp van een eompensalie-

toestel gemeten ').

TABEL I.

Weerstand van het pyrietkristal als functie van

de temperatuur. (Mettiode: Brug van
Whfatstonei.

H
[I^J ohs. \< ]<''ah:

+ UX)°.9
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TABEI. n.

Weerstand van liet pyrietkristal als functie van
de teniper;
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mij oiidcr/.dclite pviict. .1. K()i:Nif;snKKGKR ') pecft ceiie viTlvlaiin;s van

(iit viTscliil in geleidbaarlioid aan

Mijn pvriel verlixint l)()VL>n — 258" (\ ^^eon weer.slaniisminiinnni.

De weerstand volgt in liel teiiiperaliiurintei'val van -f- lUO^ C. tot

— 258° C. forninle (I), lietj;;een ook beteekent. dat

1 dW
ir ,//

Het sohijiil zeer waar^i-liijniijk, dat henoden — 258" V. geen

luiniinuni be^^tiiat, doeli dat de weei'staiid bij nog lagere temperaturen

asymi»totiseli tot eene grenswixarde nadert, even als bij niet geheel

zuiver gond en platina.

A. WksI'.ly ) lieefl laatstelijk een |n rietkri^tal uit dezelfde vind-

plaats, Maimberget, («ellivare, onderzociit. Hij vond een nog kleineren

speeitieken weerstand IT, := 0,00247, eii een temperatuiircoefiieient

0,0022S in de nabijheid van (P C.

Natuurkunde. - J)e Heer Kamkki,in(;ii ()NNf.s biedt aan Mede-

deeling N°. 133 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden:

„Verdere proeven met vloeUxiar heUum. H. <)ver den ijalriini-

sc/ien weerstand vati zuivere metalen enz. Vil. Het span-

ninijsverscldl nooduj voor het stroomen der e/ectririteit door

kwk heneden 4°,19 A'.""

^. 1. Moeilijkheden, die liet onderzoek naar de i/alcani-iche ver-

schijnselen hij kwik heneden 4°,19 K medehracht. In de vorige Mededeeliiig

(N°. 124c van Nov. 1911) werd vermeld, dat zich bijzondere ver-

schijnselen voordeden wanneer — gel'jk geschiedde om bij elke tem-

peratuur beneden 4°,19 A'. een bovenste grens \'oor een mogelijke

restwaarde van den nul sehijnenden weerstand vast te stellen —
door een beneden deze leinperatuur afgekoelden kwikdraad een

electrische stroom van groote dichtheid werd gezonden. Eerst na

verscheidene herhalingen van ile proeven met verschillende kwik-

draden, die met bijzondere, telkens met het oog op het uitsluiten van

mogelijke storingen gekozen, toeleidingsdraden voorzien waren, gelukte

liet een overzicht van deze verschijnselen te verkrijgen. Zij bestaan

in hoofdzaak hierin, dat bij elke tem|)eratuur beneden 4°,18 K. Voor

een, in een glazen cajiillair opgesloten, kwikdraad een drempelwaarde

der stroomdichtheid kan worden aangegeven in dier voege, dat het

overschrijden daar\an den aard der verschijnselen verandert, liij

zwakkere stroomdichtheden dan (kze drempelwaarde gaat deelectricileit

') J. KoKNi.S(isuEK(u;n, Pliys. Zeitsciir. 13, p. !2b2, 1912

-) A. Wkskly, Fiiys. ZoiUdir. 14. p. 78. 1913.
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over /.oikK'I' (lal daaivoor iiu'rkl)aiir |)(ileiitiaalvcrscliil aan de iiiteiiiden

van den draad iioodij;- is. Deze scliijnl dus zondci- weerslaiid, cii voor

den restweersland, dien liij niduclijk iiu'^ /jiii kiiniicii lichlicii, kan een

hovensie grens woiden aangegeven, liopaald door liel kleinsie bij de

|)roeven nog vasi Ie slellen polenliaalverselnl (iiier 0,03 .
10 -'"'

V.)

en de dreni|iel\vaarde \an de slroonisk-rkle. lÜj lagere tein|iera(nnr

wordl de (lroni|iei\vaarde liooger en kun dus de i)0venste grens voor

den niogeiijken restweersland verder worden (ernggeschoven. Zoodra

de strooindielilheid boven hare (lre)nj)eltoiuir(le klimt, treedt een

met de stroonisterkte cevsin'lil nanr/roeieml polfiitianlvcrschil op,

(kit aainankelijk ruw weg evenredig met liet kwadraat van de

overwaarde der stroonisterkte boven de zooeven genoemde aanvangs-

waarde scheen, maar inderdaad bij grootere overwaai'den nog veel

sneller toeneemt.

Het is gebleken (kil die spanningsverschijnselen het gevolg

zijn \an eene verwarming van den geleider. Of deze verwarnung

(zie § 4), zooals een oogenblik door mij in verband met verschillende

theoretische voorstellingen het waarschijnlijkst geacht werd, met

eigenaardigheden in de beweging der electricilcit door draden van

kwik, als dit metaal zijn builengewoon groot geleidingsvermogen bij

lagere heliumlemperatiuen hcet't aangenomen, in \erl)and staat, dan

wel met de gewone \i)orsiellingen van weerstand en temperatuurs-

verhooging van een doorstroomden draad kan worden verklaard, —
zij het dan ook met invoering van iuiitengewone getalwaarden voor

de grootheden, die het vraagstuk beheerschen, — moet nog worden

uitgemaakt. Een nader onderzoek daarnaar met kwik te verrichten,

zon in de richtingen die voor de hand lagen (o.a. afkoeling van den

weerstand zelf met \ loeibaar iielium), daar men de hiervoor noodige

kwikweerslanden niet meer door eene betiekkelijk zoo eenvoudige

bewerking, als hel bevriezen van kwik in glazen capillairen, zou

kunnen vervaardigen, groote moeilijkheden opleveren, zoodat daarvan

vooreerst werd afgezien. Toen het mij bleek (Dec. 1912) dat, gelijk in

een volgende Mededeeling zal worden uiteengezet ook tin en lood

dergelijke eigenschap|)cn als kwik vertoonen, werd het onderzoek

met deze beide metalen voortgezet. Zoo kunnen dus de proeven

met kwik, welke hier worden medegedeeld, als eene eerste afge-

sloten serie wordeii beschouwd.

Ver.schilleiide redenen werkten samen uui ook i-ecds het onderzoek

met in glazen ca|)illairen opgesloten kwikdraden te bemoeilijken.

Een ilag van pi-ocfncming met vloeibaar helium eisi ht veel voor-

beroiiling en gaf toen de hier b(_'liandeldc jirocvcu \erricht wei'den

en de laatste verbeteringen in de heliumcirculatie nog niet waren

84
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aangebracht, slechts weinige uren gelegenheid tot de beoogde proeven.

Om dan nauwkeurige metingen met het vloeibare helium te kunnen

verrichten moet men vooraf een programma opücMua.iUt hebben, dat

op den dag der proefneming juist als vastgesteld, \lug moet worden

afgewerkt. Wijziging der proeven naar aanleiding van hetgeen men
opmerkte moet meestal tot een volgenden dag, waarop weder vloei-

baai" helium besciiikbaar was, worden uitgesteld. Alliciit was dan

door tegenspoed bij het veel zorg en kunstvaardigiicid eischende

inrichten \an de weerstanden, de heliumtoestel \oor andere proeven

in gebruik genomen. En wanneer dan eindelijk tot de proef kon

worden overgegaan bezweek soms (zie bij^. ^ 3) de weerstand door-

dat bij het bevriezen de fijne kwikdraad in een der capillairen zich

scheidde, en was alle \ oorbereiding verloien werk. Het opsporen en

eümineeren van de reden van onverwachte en misleidende storingen

heeft onder deze omstandigheden een langen tijd in beslaggenomen.

§. 2. Bevestiying van het sprongsgewijze vercluyijnen van den ireer-

statid bij 4°.19 A' en eerste loaarnemingen omtrent de spanningsver-

schijnscJen hij lagere temperatuur. De eerste proeven, die de te be-

handelen verschijnselen aantoonden, werden in October J 911 verricht

met den in de vorige Mededeeling (N". 124cj beschreven weerstand.

«. Laten wij, voor ze te behandelen, eerst even stilstaiin bij de

metingen, die met dezen weerstand, bij 4°,23 K verricht werden, en

wat deze betreft nog iets luin de vorige medcdeelingen toevoegen. ')

Bij de metingen, die wij thans beschouwen, kon van de aanwezigheid

van Hg^ partij getrokken worden ") om de twee deelen tusschen Hg^

en ƒ/(/, en Hg^ en Hg^ afzonderlijk en vervolgens beide achter elkaar

te meten. Gevonden werd 7/;/, //</, = 0,0518 ii, //;/,%, =0,0(;j 7 <2,

samen 0,1135 i2. Dit gaf een toen nog gewenschte controle O]) de

bepaling van beide achter elkaar //^i//(/,=:0, 114252"!. Deze waarden.

V Voor het overzicht der waarnemingen omlreiit kwik bij de laagste tonipera-

turen in drie figuurtjes met opklimmende schaal zij verwezen op Rapport du Comité

Solvay, Nov. ]911, fig. 11, 12 en 13 (waarbij te lezen 13 voor 12 en 12 voor 13).

-) De metingen mei hel oog waarop de buis Hg,, (zie de Plaat I bij Med. N".

124r) was aangebracht, werden toen niet verricht, zij zijn lol een latere gelegenheid

uitgesteld (Zie § 5^. Zij zouden de^afhankelijkheid van de doorsnede laten beooi deelen.

^) De weerstand bij hel kookpunt van waterstof bedroeg 3,27 n. Op het ver-

schil der verhouding van de waarden bij 273^ K en 20^ K met die bij vroegere

bepalingen, hetwelk hier niet Ier zake doet en dat hel gevolg is van een op

verschillende wijze bevriezen van het kwik, zal een nadere mededeeling betrek-

king hebhen. Bij de proeven in de volgende §§ werden telkens weder dergelijke

verschillen gevonden.

Vermeld zij hier levens nog, dal hel glas bij alle temperaturen op isolatie werd
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in aaiiiiierUiiig iienieiido. ihit zij hclioiti'cii iiij (nigeveer 65 ii (voor

x'iist k\vil< liij (>°('. iiiljicreUeiui), steiiiiiKMi vrij wel ovorcon

iiK'1 wal iii (Ie |M(H'\cii van .Mei liUI Alcd. \'. 122/y.luii l'.Hl

werd licMindcii, n.1. ilai een weerstand \ an nnf^e\'eer 40 i2 (voor

vasi kwil< Itij OM', nimcivkend lol (»,()S4 ii werd hij 4°.:{ A'.

i-I. lüj die proeven was lexeii.s nil cciie meting hij eene strooiiisterkte

\aii .S en eene andere \aii <> nnllianipèrc, die liinnen de grenzen der

nanwkeui-iiiiieid dezelfde nilkonisl ((),0HIi7 hij ii en ().()H42 hij (! ni.A.)

gaven, hesiolen tot de geldigheid van de wet van Omm zoolang men
lioveii liet |)nnl i)lijft, waai- de nagenoeg sprongsgewijze verdwijning

\an den wcerslaiid he;;inl, oxer welke de vorige Mededeeling liaiideldc.

(hnlrent deze proeven van Med. N". r22/> Juli 1911 zij nog o|)ge-

merkt, dat zij waren verrielit met een weerstand \an andere inrich-

ting als die hij de proeven van Oetoher 1911 diende, nl. die, welke

als 1'if,, op de plaat in Med. no. 123 voorkomt ^van 40 ii. onge-

\'eer, herekeiid \oor vast kwik hij O'' C). Op en neergaande nauwe

huizen waren door nitzettingslioofdjes (eveneens als op de Plaat \an

Med. no. 124/;) vereenigd en aan toeleidingsdraden van platina ver-

houden door middel \aii naai- heiieden gekeerde ') vork\ornnge ver-

wijdingen, die op de Plaat van i\Ied. no 123 (waar de weerstand in

den eryostaat is at'geheeld) hij vergrooting duidelijk te zien zijn.

y. Keei'en wij, na ileze uitweiding over de verandering \an den

weerstand hij liet afkoelen van af de gewone tem|)eratuur tot het

onderzocht; alsook, dat wanneer een potentiaal der uiteinden geUjk nul werd ge-

vonden, telkens geconstateerd werd, dat de weerstand van den stroomkring, waarin

de galvanomeler, die het verdwijnen van de spanning aanwees, was opgenomen

niel merkbaar was veranderd.

') Bij de weerstanden, die voor de eerste proeven met kwik gediend hebben,

waren de heide platinatoeleidingsdraden aan elk der uiteinden eenvoudig op twee

vei-scliillende plaatsen ingesmolten in de verwijding van de weerstandshuis aan het

uiteinde (tevens uitzettingslioofdje). Deze verwijding werd bij den weerstand op

Plaat Med. No. 123 volgens een denkbeeld van den Heer G. Holst, om het door-

dringen van door verhitting (wanneer het kwik niet in liet luclitledige in de buisjes

gegoten kon worden en het dus in de buisjes moet worden uitgekookt oin deze

later inwendig aan het luclitledige bloot te kunnen stellen zonder vrees dal het

kwik dan gescheiden wordt) bij de insmeltplaalsen mogelijk gevormd platina amal-

gaam naar den slroombaan zooveel mogelijk te voorkomen, vorkvorniig verdeeld

en de lakken van de vorkjes met de insmellplaatsen naar beneden gekeerd. Op
dergelijke wijze kunnen in hel algemeen kwikloeleidingsdraden door platina toelei-

dingsdraden vervangen worden, zonder dal dit l)ij de aflakking voor den weerslanil

in de stroombaaii bezwaar oplevert. Dour vergelijking met proeven met kwikdraad-

toeleiding was gebleken, dat de contacten kwikplatiiia in de spanningsdraden mogen

worden toegelaten.

B4*
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kookpunt van lieliuin, terug lot de proeven bij de temperaturen

in en beneden liet gebied van den weerstaudsval, die zooals in den

aanvang van deze § werd gezegd, veri'iclil zijn met di'ii li wik weerstand

met toeleidingsdraden \an kwik, en in ^ 3 en lig. 1 van de vorige

Mededeeling (Zitt. Versl. Dee. 19U) over den weerstand bij lieiium-

temperaturen (proeven van Oetober J911) zijn behandeld.

Bij 4°,20 K bevinden wij ons nog juist in hel hoogere gebied

van de nagenoeg sprongsgewijze verandering. In liet geval, dat wij nu

gaan beschouwen was zij reeds bijna geheel tot stand gekomen. Met

een stroom van 7.1 millianipère duurde het een geruimen tijd voor

de toestand stabiel werd. Toen dit het geval geworden was, werd

voor den weerstand van Hcj^Hij^ gevonden 0.000746 ii. ^)

Bij verdere afkoeling van het kwik tot 4. J9' K. werd met dezelfde

strooinsterkte nog slechts Hg^H(j^<^iA.\()--''' il gevonden.

rf. Bij 4."19 K konu'u wij in het lagere deel \an het gebied waar-

over deze mededeeling in het i)ijzon(ler handelt. De strooinsterkte

moest tot 14 uiilliampère worden opgevoerd oin oen spanningsverschil

aan de uiteinden van den weerstand merkbaar te maken, doch het

bleef dan twijfelachtig; hot werd duidelijk bij oene strooinsterkte van

0.02 ampère en bedroeg toen 2.5.10— •"' V. Bij 0.023 amp. werd het

5.10-« T^. en bij 0.0288 amp. 16.10 ^ V.

Werd de kwikdraad afgekoeld door helium, dat bij 40 cm. kwikdruk

verdampte, dus bfj 3.65° K, onge\eer, dan was bij een stroomsterkte

van 0.49 amp. nog geen potentiaalverschil der uileiiiden te bemerken,

de stroom moest tot de drempelwaarde 0.72 ampère worden opge-

voerd om het spanningsverscliil te doen verschijnen.

f. De bovenste grens van de waarde, die de nul schijnende rest

weerstand kan hebben, is dus door de toepassing van sterkere

stroomen weder belangrijk gedaald en wel in dit geval (3°.65 K) tot

op 10—-' vau den weerstand bij 0° C. (voor vast kwiU berekend)

teruggebracht, terwijl hij in Med. N". \2'2I) .bini 1911 bij 3° K. nog

slechts <^ K)-" kon worden gesteld.

(^ 2. Optreden van dezelfde xpanni.ng.werschijn.'ielen bij een gewij-

ziijde inridtthiij van de proef. Met optreden vau de bijzondere spaii-

ningsverschijnselen onmiddelijk boven de drem|)el waarde van de

stroomsterkte, deed de vraag rijzen of de zooeven bepaalde grens

nog niet lager zou blijken te moeten worden gesteld, waniu'or het

.gelukte de storingen te vermijden, die mogelijker wijze nog bestonden en

1) Hier en in het volgende wordt lieiiiauldelijk van weerstand gesproken, zonder

daaraan reeds \ooraf eene andere beteekenis te willen geven dan: berekend met

de wel van Ohm uit de stroomsteikle en hel waargenomen spanningsverschil.
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o.a. dan ook in de pjcnonindo sitannin^sverschijnselen tot uiting

kwanu'ii. lid laii' voor de liaiid in de eerste |)laats de niogeiijlilieid

uit te siiuteii, dal l»ij groote strooiiidichl lieden, warmte, oiitw iki<cid

op plaatsen in den keten van den hooidstroom, waar de tcrnpera-

liiiir hooger is, naar den gemeten weei'stand doonlrong. Daardoor

zou iiuMiei'S. van de beide einden uit. de draail o\cr een deel zijner

lengte boven de sprongtemporat • wordt gebracht, wat terstond liet

optreden \au betrekkelijk groote spanningen ten gevolge zou hebben.

\'ooral werd hierbij naluiirlijk aan Joule 'sche warmte gedacht.

Immeis Pki.tikh wai-mte, vroeger (Med. n". J24f) wel opgemerkt,

nuiar voorloopig :ian bijmengseleu bij hel kwik in de beenen toege-

schreven en alleen in de nabijheid van den overgang vast-vloeibaar

aanwezig ondersteld, was naar ik meende zooveel mogelijk uitge-

sloten, doordat de geheele stroom-

vertakking bij de zeer lage tem-

|)ei-atui'en van zuiver vast kwik

was. Nu is deze meening mogelijk

onjuist omdat, of door spamdngen

tengevolge vau verschil in uitzet-

ting met het glas, en die vrij groot

schijnen te kunnen worden daar

het kwik aan het glas hecht, of

door aanraking van kristallen van

verschillenden aard (of grootte), ook

bij het zuiverste kwik mi.sschien

belangrijke Ihermokrachlen kunnen

optreden. Alaai' dan heblum zij hun

zetel blijkens de vroegei-e proe\en

io(di op plaafsen boxeji <le tem|ie-

ralnni- \an vloeibare lucht en

I'ki.th'.k warmte op die plaatsen

behoeft niet gevreesd te worden.

Om s'oringen van den bedoelden

aard te ontgaan, wertl de proef

hei'haald met weerstanden van een

zoodanig gewijzigden vorm dat de

loeleiding van welke warmte ook,

van plaatsen waar eene hoogere temperatuur in ileu toestel heerschte,

zeer bemoeilijkt werd. Bijgaande figuur, die vergeleken dient te wor-

den met tig. 1 en 2 0|) de Plaat bij de vorige Mededeeling, geeft

den gekozen xorm aan. De kwikdraden, die den stroom af en aan

voeren, loopen eerst door hel vloeiltare helium naar beneden voor
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zij iii (Ie verwijde \ei'l;il<kiiigs8liikkeii \;ui den weerslaiul iiillcomen.

t)e spaiiriiiigsdradeii eveiizoo '). Uiclit hij den vl()eistots|iieoel kniiiu'ii

de toeleidingsdradeii wegens de lage teni|)craiiiiir dun /.ijn. Ki' wai-en

Iwee weerstanden van helzeHVle model in den ciyoslaal, de eene

van 50 i* de andere van IHO **, de doorsneden van de bnisjes

waren ongeveer 0,004 mm- en 0,0015 nim"-. Zij waren bwtemd om
tien invloed \au de doorsnede der bnisjes op iiei onderzochte ver-

schijnsel iia te gaan, en \ooral de vervaardiging \ an hel nanwste

had groote moeite opgeleverd. l>ij de procrneming.l)e/week hel echter,

zoodat de vraag omtrent den invloed van de doorsnede eerst weder

later i^-ie § 5) kon worden opgelost. De proexen van belang \(>or het

thans liehandelde uerdcn in Dec. Idl 1 met tle kleinste dev beide

weerstanden verricht, de doorsnede van het nauwe weerstandsbnisje

was hierbij een weinig kleiner dan de gemiddelde bij den weerstand,

die vof)r, de proeven van Med. N". 12ic heeft gediend.

in hoofdzaak werden dezelfde uitkomsten als bij de vorige metingen

\('rkregen. Niettegenstaande aan de distillatie van het kwik met

behulp van vloeibare lucht") opnieuw groote zorg was besteed, gaven

de kwikbeenen, gelijk zooeven opgemerkt \verd, ook nu weder

aanzienlijke thermokrachten; tle beenen met de geringste thermo-

') Ovei-eenkorastige deelen zijn met dezelfde letters, gewijzigde door bijvoeging

van een accent aangeduid. Eene kleine wijziging was verder gebracht in de con-

taclcn aan de boveneinden, de 4 toeleidingsbuizcn werden eenvomiig opengelaten

(waardoor liet gemakkelijk was onder het bevriezen van den weerstand liet wegens

de daarbij optredende contractie voor aanvulling noodige kwik bij te vullen) en

over de uiteinden werden klokvormige buisjes Hyk- gestulpt, waarin de platina-

draden Hy', enz. gesmolten zijn, die den weerstand met de stroombronnen eu de

meettoestellen verbinden. Platina amalgaam (verg. noot 1, p. 1-287) is hier niet Ic

vreezen, zoodat de complicatie iler omgekeerde vorkjes liier dus overbodig was.

Over voorzorgen, als beschermen van conlactplaatzen legen

ti'mpeiatuurverandering, en andere, die betrekking hebben op de

bijzondere onislandigheden waaronder deze weerstandsmelingen

uitgevoerd weriien, behoeft liier niet uitgeweid te worden.

-) Bij de distillatie werd het kwik op niet meer dan (55° ii

70° •C. verwarmd, terwijl de afkoeling met vloeibare lucht ge-

schiedde. Om niet al Ie lang op het verkrijgen van een voldoen

j den voorraad te moeten wachten, was het in lig. 2 op '/j van

de ware grootte afgolieelde toestelletje vervaardigd. Het kwik

wordt in het dubbelwandige glas a b met opvangbekerlje '

gebracht, dat beneden bij e afge.-^molten wordt. Hel wordt onder

verwarmin;i v:>.n l;wik langs il hirlillrdii;- gcpouipl en dan bij /'

algesmollen. liet bjnedenste deel wordt in warm water gedoni-

peld; in de holle u wordt vloeibare lucht geschonken. In 3 uur

gaat circa 2 cm"' ovi'r; het in r gecondenseerde kwk wordl laler

bij /' uitgegoten.
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kraclilcn werden als spaimingsdraden gekozen '). Er was eene aan-

(luidiiijj;, dat do weerstand van het kwik in nanwere buisjes iets

minder daalt lian in wijdere, wanneer de buisjes lot op 4°,25 K
(kookpunt van heliiun) worden afgekoeld. Ook wierpen de nieuwe

proeven de vraag' op of soms de nagenoeg sprongsgewijze verande-

ring in nauwe buisjes bij iets andere temperatuur van liet luul dan

bij de wijdere gevonden woi'dt. Maar dit alles i)etrefl iiijzonderliedcn

waarvan het zieli laat aan/.ieu, dat zij door verschillen in de kris-

tallisatie en in de verwarmingen door den stroom kunnen worden

verklaard.

Dat de nagenoeg sprong.sgewijze verandering bij 4,°21 K. begint

TABEL I.

Potentiaalverschil van de uiteinden van doorstroomde kwikdraden

Temperatuur

Stroomdichtheid in ampères
per mm-

Octoberl911 December 1911

Potentiaalverschil in microvolts

October 1911

/= 7X20cm
December 1911

/ = 20 cm

3=^.65/<:

4°. 19 AT

0.49X190

0.56

0.72

0.010

0.014

0.020

0.023

0.028

0.510X260

0.665

0.890

1.10

0.016

0.024

O

7X114

O

7X0,017

7X0.36

7X0.71

7X2,3

0.5

4.7

12.7

O

0.4

4.7

1) Zij bedroegen dan slechts 12 microvolt, welke gecompenseerd werden. De

zetel dezer krachten (tut 3iU microvolt) is voornamelijk in het deel boven water-

Stoftemperatuur te zoeken.
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en l)iiiiieii 0,'^'(t2 daling all(io|ii witiI bij don weerstand van onge-

veer 50 ii {voor vloeihnar kwik bij 0° C'. nilgerekend' ook weder

bevestigd gevonden.

Omtrent het verschijnsel, waarop liet onderzoek ditmaal iDeeem-

bor JOH) voornamelijk gericht was, werden uitkomsten verkregen,

die met de vorige {October 1911 vrij wel overeen Ie brengen zijn

in de onderstelling, dal de oorzaak van het verschijnsel in den

weerstand zelf te zoeken is, wannci-r men daarl>ij nog — gelijk

voor de hand ligt — aanneemt, dat iK' |)Otentiaalverschillen aan-

UTooien mot do stroomdichtiioid on bij achter elkaar goscliakoldo

geleiders gelijk zijn aan do som van de |)olontiaalverschillen in elk

dier geleiders. Dit blijkt uit de tabel, waarin beide waarnemingsreek-

sen vereenigd zijn, eii geldt zoowel voor de minimumwaarde van

den stroom bij welke hot potentiaal verschil zich vertoont, als voor

de grootte van dit potentiaalverschil bij eene bepaalde overwaarde van

stroomsterkle en een bepaalde temperatuur.

Men heeft ni. in aanmerking te nemen, dat de vorige weerstand

bestond uit 7 r-vormige, niet geheel gelijke buisjes van gemiddeld

37 LI en de nu gebruikte uit een U-vorniig buisje van 50 ii,

terwijl de lengten i\cr buisjes niel veel \ei'schilden. Het oi)lreden

van liot |ioientiaal versciiil was dus, in (inze onderstelling, bij ^\c\\

laatstcn bij iets kleinere stroomslerkte te verwachten daii bij de

eersten ; daarentegen was het, wegens de grootere lengte, die echter

voor een deel o|)gewogen wordt door een grootere doorsnede, te

verwachten, dat bij do Ocloberproeven het potentiaalverschil bij

dezelfde temperatuur m >troonidiclithoid eenige — doch niet 7 -

malen grooter zou zijn.

§ 4. Vragen tot iuelke de proeven aanleidimj geven. De gegevens

ontbraken oni na Ie gaan of de gebruikte . weerstanden inderdaad,

wat de gelet'enhoid betreft om warmte in 't bijzonder ook .Ioii.k-

warmte van elders door warnuogoloiding te ontvangen zoozeer

verschilden, als gemeend werd. Iloi modit echtor ;>1 zeer toevallig

geacht worden, dat deze wannteloeleiding in samenwerking met

andere oorzaken tot eene zoo groote overeensleinniing der waarge-

nomen \cischijnselen Inui geleiil.

\felcci' scheen liet gerecht\aariligd ilo \orklaring van hel \ or-

schijnsel niet langer in storingen, maar in hot ontslaan \ an een

weerstand in den dooistrooMiden draail zelf, tiissclion do |iuiiloii waar

de spanning gemeten word. te zoeken.

^^ aar eene zoo inoikw aardige vei'anderiiig in <\vn toeslahtl \an liot

kwik jilaals grijpt als dour liet verdwijnen van den gewonen weer-
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slaiid wordi ;i;iiiiii'ij;v\('ii, (IimmI ln'i itptrcileii viiii ceii van ili' leiiipe-

laiiiiir at'iiaiilvclijkc' (liiMiipelu aarde van de strooiiislerkle Dahinilijk

lil' s raaj^ rijzen of nion Iner soms Ie doen lieefi met eeiie at\\ijkiii}i

\an de wet van thiM voor kwik beneden 4°. 19 K De e'eclnjnen-

tiieorie, aangevuld nicl de in .Med. n° ll'.t opgestelde livjiotlicse dat

(Ie weei'stanil door \ilira(oren \an I'i.anc k teweeggebraelit wordt') en

niet de meer liijzonderc ondei'sleiiing, dat de vrije electroiien zoolantr

zij niet met xihratoren in bolsini;- komen onl)eicmmerd door de atomen

gaan, en aan de oppeiv lakie \an den draad volkomen veerkrachtig

teruggekaatst worden, wijst wel op oorzaken, die in die rieliting zonden

knnnen werken. De lengte van den weg, die de vrije electronen

lusselien twee l)ütsingen waarbij zij energie afstaan, alleggen zou

beneden 4°. 19 K. vergelijkbaar kunnen worden met de afmetingen

\an den geleider (verg. Med. N°. 119 Febr. 1911 § '.i laatste noot);

de snelheid, die zij in den eleetrischen stroom aannemen, is nussehien

niet meer te verwaarloozen tegen de snelheid der warintebeweging;

zij zou voor een bepaalde stroomdicluheid bij elke temperatuur juist

voldoende kunnen worden om de vibratoren, die anders beneden

4o.l9 K. in rust blijven, in beweging te brengen ^). Bij inachtneming

van dit alles mag men het niet meer van zelfsprekend achten, dat

ook beneden 4°.19 K. de wet van Ohm nog zal gelden, en zal een

nader onderzoek daaromtrent dus zelfs van belang zijn, zoo er enkel

door aangetoond wordt, dat dit werkelijk het geval is.

Zoolang niet experimenteel het tegendeel blijkt, zullen wij echter, in

allen geval bij het zooveel mogelijk terugbrengen der verschijnselen tot

bekende, aan deze wet moeten vasthouden. En onvereenigbaar met

de wet van Ohm schenen de verkregen uitkomsten nog niet.

Al dadelijk deden zich verschillende mogelijkheden voor. Er kan

een uiterst kleine, over den geheelen draad regelmatig verdeelde

restweerstand overblijven, die of wel aan het zuivere metaal als

zoodanig eigen is, of het gevolg is van eene gelijkmatige verdeeling

tloor het metaal van een bijmengsel (mengkristallen). Het zou echter ook

kunnen zijn, dat het zuivere metaal in den bijzonderen toestand, waarin

') Op de nieuwe belangrijke tlieorie van Wikn lioop ik in een latere ineiie-

ileeling terug te komen.

-) 13ij zoo gi-oote stroniiidiclaliedcn als bij enkele proeven (y.k- g 1) bereikt

werden, (zij gingen tot lUOO Anip per inM-), rijsl de viaag ot misschien zelfs de

verandering van den weerstand van den geleider door hel eigen magnetisch vekl

vun den stroom door den geleider in aanmerking zou komen, daar immer.s het

geval zicli "OU kunnen voonl<ien, dat de weerstand door hel magneliscli veld voor

kwik ia drzcn (oe'^laud veel grooler werd, evenals hij l)ij sonnnigc stolïen met

de temperatuur verandert.
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liet lieiieden 4°.19 K. oveiifaal, en waaiiii de alouieii niissoliien niet

elkaar één ;j;elieel vormen, in "t geheel jjeen weerstand meer heeft,

maar dat ergens in den draad door een of andere eigenaardigheid

eene doorsnede liij gronte stroonidichtheid voldoende verwarnul wordt

om de temperatuur \au den draad plaatselijk tot hst sprongpunt op

te voeren, waardoor o|i die plaats gewone weerstand ontstaat, die,

als de stroomstcrkte nog verder toeneemt, tot een versnelde tempera-

tuurverhooging aanleiding geeft.

^ 5. y^ader onderzoek van de spanningsverschijnseJen in 't hijzon-

der hij temperaturen ireinir/ heneden liet sprongpunt. In de eerste

plaats werd het in allen geval wenschelijk geacht na te saan welken

invloed de dikte van den draad had op de temperatuur, waarbij de

weerstandsval zich vertoont en op liet meerdere of mindere plot-

selinge van de wij/p waarop (\o weerstand verdwijnt.

De weerstandstoestelletjes, met welke

de proeven (Januari '12), die dit beoog-

den, verricht werden, verschilden van

die van December '11 alleen dïiarin,

dat in de twee paren kwikdraden, die

in elk der toestelle'jes voor de meting

van den weerstand van den te onder-

zoeken kwikdraad dienen, (twee stroom-

toeleidings en twee spanningsdraden)

de stukken, die boven helium teni|)era-

tuur kwamen vervangen werden door

koperdraden, en wel doordat de kwik-

beenen afgesneden en toegesmolten wer-,

den en in de toegesmolten einden, evenals

bij de weerstanden van October "11

plalinadi-adeii ingesmolten waren, die

wederom aan ko|ioren toeleidingsdraden,

verbonden') werden. Al deze contact-

iMg. ;^. plaatsen waren bij de jirocven onder

het vloeibare helium gedompeld, vergelijk fig. 3. Het vervangen der

toeleidingsdraden van kwik ddor /.nlke \ an koper geschiedde, nu het

'; De toeleidingsdraden werden betrekkelijk dun gehouden om te voorkomen

dat liet vloeibare helium door tocgeleide warmte te snel zou verdampcu. Behalve

de warmtegeleiding van boven af werd ook nog de opname van stralende warmte

door het metaal in den doorzichtigen toestel tegengegaan. Laler toen de verschil-

lende omslandiglieilen bed-r konden worden overzien, werden toeleidingsdraden gecon-

strueerd, die een sterken stroom kunnen voeren zonder veel verdamping te geven,
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\oIiIdimhIc liclilclvcii \\;i'^, (l,il lil' a.iiil iIit lurlcidiii'isdi'adcii weiiiiy;

iiuliii'il i){i do \ci-scliiiiis('li'ii li.iil, (iiii lioxi'ijd (e woi'den van de

liiiiili'ilijki' |licrinii>lri)i>iiiiMi iii ilc >|i;iiiiiiii'isi|i-;iil(>ii, w.tiiiu'or dozc \;iii

den oiu,i'nlijkiMi wecrslund, ilir in \ loeiliiiar lieliiini jiedoni|ield wordt,

af tot daar waar (Ie ü,-e\voiie k'inperaliiiir lieer.sclit, van kwik waren,

en wel werden alle \ ier vei'vangen nni \rij Ie zijn in de kenze van

liel jKiar ilradeii, ilal men als spanningsdradon of als slroDniIoelei-

dingsdraden wilde ji,eiirniken. De ilieiniokracliten bedroegen dan

ook sleeiils ongeveer 10 niierovolt.

De bedoelde proeven van .lannari l'Ji'i werden verrielu niet twee

kwikilraden, de een niel een weei'sland van nagenoeg 50 o^ (Je

andere niet een \i\n nanenoeg 130 £1. Deze weerstanden werden

opgenomen in een stroomketcn met een milliamperemeter, die

gesiinnt kon worden en op elk van beide in nevensluiting een der

klossen van een diflerentiaalgaivanometer geplaatst. Door telkens

slechts van één klos gebrnik te maken kon de weerstand van elk

der kwikdraden afzonderlijk bepaald worden, door beide klossen in

tegengestelden zin in te seliakelen de verandering der verhouding

van beide niet de temperatiuir, zoolang die verandering klein was,

worden •nagegaan.

De verhond ing

U' A 128,4
'"'

' — ' = 255
so

ir.„ yy^ogoo 50,4

werd bij afkoeling tot het kookpnnt van helinni

=2,18;
ir„A 0,0542

ir„;r = 4»,w 0,0249

Zij was gewijzigd, e\en als vroeger ook reeds gevonden was en

door het in Iteide bni.sjes op iets ver.sehillende wijze bevriezen \an

het kwik gereedelijk kan worden \'erklaard.

Bij verandering van stroomsterkte weril bij 4,°25/v gevonden :

Stroom in Amp. IFi,, W^„

0,006 0,0545 0,0251

0,010 0,0250^

0,016 0,0249

0,030 0,0549 0,0260 ')

') Wat de afwijking bij 0,03 amp. vun Tjq beUeft, uit lie vergelijking vau de

verhouding der weerstanden bij T — 290° A' en T = 4°,25 A" bij beide weerstanden

mag misschien worden afgeleid, dat er een dunnere plaats in de draad W^q zicli

bevindl, waardoor daarin plaatselijk bij temperaturen boven het sprongpunt een

groeiere MMwaiiuiiig plaats lirell dan volgens de griuidilelde doorsnede te ver-

wachten is.
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tot stroomen van 0,03 Anip. wonlt dus nader bevestigd, dat er

geen aanleiding beslaat om afwijking van de wet van (Mim boven

liet spn»ng|innt aan Ie nemen.

Bij daling in temperatuur \an af het kookpuiil idt liet [Hint. waar

liet verdwijnen \an den weerstand begint, bleef volgens de waarne-

mingen met den dilferentiaalgalvanonieter dez.e verhouding onveranderd,

van daar af bleek de weerstand w;x<irin de stroomdichtheid het

kleinste was, het snelst te verdwijnen.

Ofschoon de weerstand van t\cn draad bij deze proeven geleide-

lijk verdwijnt, maakt de wij/>c waarop dit geschiedt toch wel den

indruk, dat de weerstandsverandering van het kwik met de tempe-

TABEL II.

Weerstand van doorstroomde kwik-
draden in de nabijtieid van 4^.2 A".

T
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TABEL III
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geen irannte van plaatsen op hoogere temperatuur dan het .iprong-

punt naar den draad is doon/edrongen.

Er werd thans een kwikueersland ingcriclit, gescliikt om ile

spanningsverschijnselen waar ie nemen, wanneer een stroom van

3 Ampère door denzellden kwikdraad als bij de hiatste proeven

ging. en zeker te zijn, dat de gevonden storing uitgesloten was. De
kwikdraad C', zie (ignnr 'S, aan welks einden de spanning bepaald

zon worden, werd daartoe aan elk der einden verlengd met een

liiilpkwikdraad van grootere doorsnede. Wij zullen deze hidpdraden

-1 en J3 noemen.

Door het potentiaalverschil aan de beide uiteinden van elk der

liul{)draden te melen kon worden vastgesteld, dat geen verwarming

boven het sprongpunt het gevolg kou zijn van toevoer van warmte,

die door geleiding de uiteinden \an den Ie onderzoeken weerstand C
naar biniuMi was getreden. Deze kan iuiHiers alleen uit de als

scliiliiwaclilon dienende draden toetreden en deze kunnen alleen

voor de proef gevaarlijk worden, nadat zij hun \erwarming tot

hooger teniperatuiu- ilan het sprongpunt door het \ertoonen van een

potentiaal verval hebben kenbaar gemaakt.

De toeleidingsdraden van den weerstand, \ergelijk lic schenuitische

tig. 4 en de perspectivische fig. n. waren, op grond van de ervaring

met de hmtste proeven, weder van kwik, als spanuingsdraden ilicnden

'h

AC
f

'iB;

51^

'4
- - -

cijt \iSii

Fig, 5.

I
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ingesiiiollcii |pl.iliiKi(lraa(ijos, waaraan Uopcrcn liiailcii gesoldeerd

waren. De scliildwaclildraad .1 had liij dr i^rwdiic tciii|iciiiliiiii-

onsevcei' '-irt LI do solnldwaclitdiand li ongeveer 'M\ *i weerstand,

de weerstand (' beslaat uil vijf op elkaai volgende draden van

circa 80 ii weerstand elk, en met een gezamenlijke weerstand van

ongeveer 390 il liij de gewone tentperatnnr.

Bij liet kookpunt van iielinmwcrd H'^., =r 0,01831 ii, 11'/; =
0,01285 i2, 1IV = 0.1773*2. Waargenomen werd (zie tahel IVj.

Het was dus niet geiid<t om, zooals met liet geven van eene

grootere doorsnede aan ,1 en II dan aan 6' bedoei<i was, te verkrijgen,

TABEL IV.

Weerstand van een doorstroomden
kvv kdraad iets beneden 4°.20 K.

7rr2 = 0.0025 mm2 voor Wf^
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(Ic drempelwaarde van do strooindiclillieid, en dal voor de/.e niet

l>elinli» van de gemiddelde doorsnede van het bnisje. waarin de draad

bevroren is, sleelits een beneden grens kan worden aangegeven.

Mogelijk was het kwik in .1 en /i enkel in ongunstigeii vorm

bevroren en waren daardooi' |ilaatselijk grootere slroonidichtlieden

of" slechtere warniteafgifte opgetreden dan de gemiddelde.

§ 7. Ht'rhaVtnri van de proef met denzelfden toestel, lüj een nioiiwc

bevriezing werden gunstiger nitkomsten verkregen.

Aan ile niededeeling er van mogen een paar nitkomsten vooralgaan

verkregen l)ij metingen met verschillende siroomsterkte bij 4°.25 K.

dus bij eonc temporatinir boven het sprongpnnt. Deze nitkomsten

immers gaven gelegenheid om te oordeelen over de mate waai in

warmte door den binnen de glazen capillair opgesloten kwikdraad

kan worden afgegeven of langs den i-inden afstroomt.

Uit de veiMiieerdering van i\en weersiand bij grootere siroomsterkte

werd met vei'eenvoudigende onderstellingen de lemperatniuvcrhooging

afgeleid, bij welke hel evenwicht tnsschen Jori.K-warmte en aan de

omgeving afgegeven warmte bereikt wordt. Gevonden werd voor den

weerstand en de gemiddelde temperatnnrsverhooging

stroom weei'stand temp. verhooging

0,006 amp 0,1928 ü^

0,00li „ 0,Ji>32 0°,

0,35(3 „ 0,2149 0°,12

0,500 „ 0,2410 0°,25

De gemiddelde temperaluinsxerlioo.Lring werd lierekend met bchnlp

van de door afzonderlijke bepalingen verkregen formule

11'/-= )r.s-(l +0.9(7'-- 7s))')

waarin 7', liel kookpunt vaii helium voorstelt.

Uit de bepalingen volgi, dat per graad temperalmiiverschil van

kwikdraad en iiad |ier seconde 0,057 calorie wordt afgestaan. Nemen

wij aan, dat alles door het glas gaal, dat het kwik overal tegen

het glas aanlig! en dal men alleen o|i ile nanwe capillair heeft te

letten, dan wordt met (A^ 0,018 mm, d =r 2,07 mm. /=riOOcm,

gevonden voor hel warmtegeleidingsvermogen van glas k = 0,00043,

terwijl bij gewone temperatuur /=: 0,0022 is te stellen. De warnite-

afgifte door het glas moet dus veel kleiner zijn geworden het-

geen bijv. het gevolg daarvan kan zijn, dat het kwik slechts op

enkele phuitsen. Iiehalve in de bochten, tegen het glas aansluit.

') Zie lic tigiiiir in Mcil. N". l-2i Dw. 1!)11.
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De toepassing van rle verkregen gegevens hij de tem[ieratnren

beneden hot sprongpnnt is uit den aanl der /.aak onzeker, (hiar wij

niet wch'ii i>\' er niet nirl (h^ aalvanischc tdcstandsverandering van

liet kwik (i((k wij/.igingen in (\'.'\] draad g('|iaard gaan. die wijziging

in de warnitoidgifie hrengeii.

Wat nn hetret't hel Ie voorschijn komen van polentiaalversehillen aan

de niteimU'ii van don (hiorsli'oonKh'n draad, zoo word go\onden Talie! \'.

Bij 3°,HI\. waren lU' ^lr^()Mlslol•ku•ll, hij woiko in de schihlwachl-

draden een potentiaal versciiil zon optretion, niet meer te melen,

TABEL V.
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TABEL VI.

Potentiaalverschil aan het uiteinde van een
doorstroomden kvvikdraad beneden 4.°2 K.

-r2 = 0.0025 mm-

Temperatuur
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l(MiLil<' liri iiiiiiwi' lriii|iiiaiiiiir cxfinviclil \aii ren ilooi'sU'OOiinii'ii

(lia;i<i aan, ilai Ixivimi hr| s|)rongpunl (i|i ilc gewone wijze wordt

lic|iaal(l. niii liet ,l)eel(i, dat men op grond van Tabel IV samen mei

'1'alx'l 11 \erlcrijgi, heter vast te stellen, dan met belinlp van deze

laatste Tabel, waar de versehiilcndc stoonidieldhecJen niet op den-

zelt'den draad hrircki^ing liciilien, gesehicdcii kon. zijn in .Inni 11112

xerdere proe\en gedaan, welke leereii hoe hij een zelfden draail de

weerstand bij verschillende stroonidiehlheid \erdwijnt.

De draad had eene doorsnede van Ü,003 niin- onge\eer. Bij het

kookpunt \an liehnni bedroeg de weerstand 0,1287 £2. De ])roeveii

werden hij dalende lempei'atnur verricht ni(>t stoomdichtlieden van

1.3, J3 vu 130 Ani|). per mm' (stroomsterkte 4. 40 en 400 milli-

ampère). Hel \erloop wordt aangegeven door bijgaande figr.ren,

waarop de getalwaai-den xdldoeiide zijn af te lezen om het afdrnkken
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Het geheel maakt den indruk, dat de lagere temperatuur van liet

bad bij grooter stroomsterkte (bij vergelijking van 0.004 en 0,04

amp. blijkt een bijna standvastige temperatuurversehuiving de poten-

tiaalverschillen van het eene geval in die van het andere over te

voeren) voreisclit wordt om het gedeelte van den draad, dat gewonen

weerstand heeft, zooveel sterker af te koelen als noodig is om te

maken, dat het zijn temperatuur niet mede deelt aan het stuk, dat

zich beneden- de sprongtem|)eraiuur bevindt, en om te voorkomen

dat nn het laatste door de sterkere plaatselijke warniteontwikkeling

de temperatuur tot boven liet sprongpuut verhoogd wordt.

Met denzelfden draad werd verder op de wijze \an Tabel 111,

gevonden Tabel MI, waarin ook nog proeven met een tweeden

draad van ongeveer 0,012 mm" doorsnede 0|)genomen zijn.

Het blijkt, dat in den draad Tl''/, waarop de in deze ^ behandelde

proeven betrekking hebben, bij dezelfde stoomdichlheid gemakkelijker

de plaatselijke verwarming tot stand komt dan in 11',,,, (zie (> 5).

Dat de laatste draad gemakkelijker warmte afgeeft, verklaart ook

wel dat in Tr,,„ eeu grootere stroomdichtlieid het verdwijnen van den

weerstand minder tegenhoudt dan iu het geval \a:i II'/ (Juni 1912).

Wat de drempelwaarde van de stroonidiclitheid voor verschillende

temperaturen bij een zelfden draad betreft, zoo schijnt zij volgens

Tab. VII en Tab. V, als de daling beneden het sprongpunt niet te

klein is, eu wanneer men afziet \aii een. eerst bij hoogere stroom-

TABEL VII.

Po ent alverscliilen aan de uiteinden van

doorstroomde kvvikdraden.
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slerUieii (iiiidelijk (i|itre(lcii(leii term voor Joi'Li;-\variiite, ruw we^^

lineair met ilo icuiiKiaiiiiir if veriiiideren, hetgeen naliiiirlijk aan

een verwarm in<^- door een l'Ki.TiKK-versciiijnsel (b.v. samenluuifiende

met krisiallisatieciuenaardimlieden of spanningen) doet denken (de

gelijktijdige afkoeling in de tegengestelde aanrakingsplaals liceft geen

invloed op (\c\\ weerstand, die reeds nul is en dit liij verdere afkoe-

ling hiijfn. Wat (ie ilrempelwaarden van de dielitlieid bij een zelfde

tempcratiun- \-oor verscliillende draden betreft, deze blijkt fverg.

§ 6 bij 'J'ali. IV) weder door toevallige omstandigiieden onzeker

gemaakt \v worden. ( tpmerking verdient liet eoliler, dat zij ook in

zeer nauwe buisjes zeel' hoog ge\dii<lcn is.

(Wordt vervolgd).

De Heer II. ll\(i\ doet eene korte mededeeling naar aanleiding

van het onderwerp der dissertatie van den Heer J. Bokkkma : „De
elel-tivinotoriscke ki'dckt cmi het WKSTO's-nonnanlekment" , welke mede-

deeling de spreker echter niet vvenscht opgenon;.en te zien in het

Verslag der Zitting.

Natuurkunde. — De Heer Kamerungh Onnes biedt aan : II. Kamkk-

LiiNGH ÜNNEs 611 G. HoLST : De Weerstand van metalen bijlage

temperaturen tot aan het kookpunt van helium."

(Zal in het \olgeiide Zittingsverslag worden opgenomen.)

Biochemie. — De Heer Pkkki.iiarixg biedt eene mededeeliii"- aan

van den Heer .1. R. Kaïz : „Over den opzweklruk en zijn

rerwantschap met den osmotischen druk.

(Zal in het volgende Zittingsverslag worden opgenomen.)

Voor de Ixiekerij wordt ten gesehenke aangeboden

:

1. door den Hoer Hoi.K een exemplaar van zijn ,,Die Ontogenie

der Primatenzidine. Vi-r.'^uch einer Lii.^ung der (rebinsprobleme." (On-

dotologisehe Studie. I^.

2. door den Heer H. Haga een exemplaar van de dissertatie van

den Heer J. Hoerkma : ,, De elektromotorinche kracht van het Wesioü-

normaalelement."
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0|i voorstel van den Voorzitler wordt besloten de \ olgende \ erga-

deriiig dei' Afdeeling een week vroeger Ie honden en dns vast te

stellen op Zaterdag 22 Maart, daar de Zittingen van* liet Ned. Na-

tuur- en (ieneeskniidig Congres, ditmaal te Delft Ie honden, eveneens

gesteld zijn op den iaatstt^i Zaterdag der maand Maart.

De vergadering wordt iresloten.

E \l R \ T .V.

In het verslag der vergadering van 28 Deeemher J!)J2 :

p. -JIKifi r. 2 V. II. i. pi. V. 5 X 10 leze men 5 X 10-*^.

„ 1041 .. s V. I.. „ „ „ 71.10X1"' t'H 1.35X10* leze men
71.10 V 10 lol 1.35 X JO*.

12 V. o. „ „ „ i;!3 leze men 130.

,, 1042 ,, 10 V. II. ,, „ ,,' leze men

„ 1045 „ 7 V. 1». „ ,, .. 0.3 leze men 3.0.

label XXV i. jtl. v. 14.65 X 10' leze men 14.65 -, 10'

„ „ „ 161.3 X 10' .. ,. 16.1 X 10'

), ). .. 31J ., ,, ói.v

414 41 4

„ „ ,, 466 ,, „ 46.6

r. 10 V. o. achter „weerstand" leze men „met de temperatnur".

„ 1046 „ 3 ,, „ i. pi. V. „vermindering" leze men „vermeerdering".

„ 1047 tabel XXVII : in de kolom RH voor 7'=14°.5 K. leze

men 7.85 X 10'.

„ 1041) talie! XXVIll: in de kolom R voor 7'= 2t»(P K. leze men

0.05 in pi. van 0.01.

(27 Maart, 1913)
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Ingekomen stukken, p. 1308.

Jiiaiverslag der Commissie van Uitvoering van het „Zoologisch Insulinde-Fonds" over 1912.

p. 1310.

ir. G. VAN" DE SvNDE Bakiiuyzkn: „Do periodieke verandering van de zeehoagte te Helder

in verband met de periodieke verandering van de poolshoogte." p. 1311.

J. K. A, Wkrtheim Salomonson: ,,Het electrocardiogram van het foetale hart," p. 1321.

H. R. Krütt: „De invloed van oppervlak -aktieve stoffen op de stabiliteit van suspensoïden".

(Aangeboden door de Heeren P. van RoMnuKGU en F. A. II. Scureixemakers), p. 1324.

W. A. Verslüys: „Over een klasse van oppervl.akken met algebraïsche asvmptotische lijnen."

(Aangeboden door de Ilecren J. Cardinaal en Jan de Vries'i, p. 1328.

II. .1. Waterman: „De beteekenis van kalium, zwavel en magnesium bij de stofwisseling van

Aspergillus niger." (Aangeboden door ele Heeren M. W. Beijerisck en S. IIoooewerff),

p. 1347.

F. A. H. SciiREiNEMAKERS : „Evenwiehten in ternaire stelsels." VI. p. 13.'i4.

F. A. II. ScHREiNEMAKERS en D. J. VAN Prooije : „Het stelsel natriumsulfoat-mangnansulfaat

en water bij S-i»
', p. 1367.

.1. D. VAN DKR Waals Jr. : „Over de verdeelingswet der energie." II. (Aangeboden door de

Heeren J. T) van der Waals en P. Zeeman), p. 1370.

II. Kamf.rlingii Onnes, C. Dorsman en S. Weber: „Onderzoekingen over de inwendige

wrijving van gassen bij lagere temperaturen. I. Waterstof', p. 1373.

II. Kamerlingh Onnes en S. Weber: „Onderzoekingen over de inwendige wrijving van gassen

bij lage temper.nturen. II. Helium", p. 1.385.

H Kamerlingh Onnes ; „Verdere proeven met vloeibaar helium." H. p. 1388.

J I). VAN DER Waals Jr. : „Over de vrije weglengte van ionen in electrolyten." (Aangeboden

door de Heeren J. D. van der Waals en P. Zeeman), p. 1391.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 1391.

Vaststelling der April-vergadering, p. 1392.

Erratum, p. 1392.

Het Proces-Vei-baal der \orige vergadering wordt gelezen en aoed-

gekeiird.
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liijj;ckonu'ii zijn :

V. Bericht va» de Heeren J. D. van dkr Waai.s en C'. I.ki.y dat

zij \criiinderd zijn de verjiadering hij (e wonen.

2°. Eene missive van Z. Exc. den Minister \an Binnenlandselie

Ziiken dd. 20 ,Maarl liU3. waiirhij wordt toegezonden een afschrift

van het Kon. Beslnit \an 14 Maart J913. N°. 9. inhoudende de be-

noeming- van den Heer G. A. F. Moik.nuraaff tot gedelegeerde der

Nederiandsche Regeering bij liet in Augustus 19J3 te Toronto te

houden 12- iuternationiuil geologisch Congres, buiten bezwaar \an

's Rijks Schatkist.

Voor kennisgeving aangenomen.

'ó'. Eene uitnoodiging namens het Uitvoerend Comité van liet

12'-" intcrnaiionaal geologisch Congres te Toronto tol liet zenden van

een vertegenwoordiger der Akademie.

In overleg met den Heer Moi.f.noraaff werd reeds geantwoord

dat hij bereid is bij dit Congres zoowel de Ned. Regeering als de

Akademie te \ertegenwoordigen.

4". Eene uitnoodiging namens het Bestuur der Keizerlijke Akademie

\an Welenschapjien te rit. Petersburg, die voor het lijdvak 1911— 13

ile leiiiing heeft der Internaiionale Associatie van ile Akade:niën. om de

gedelegeerden onzer Akademie te zenden naar de 5
' algemeene ver-

gadering der Associatie, welke \.xii 11—17 Mei a.s. te Petersburg

zal worden gehouden.

Geantwoord werd dat de Heeren H. G. van uk Sande Bakhiyzen

en C. Snol'ck Uui{'jKON.ik die vergadering als gedelegeerden onzer

Akademie hopen bij te wonen.

5". Eene circulaire namens het ..TiisTF.K Memorial Fund" te Londen,

waarin ook aan de leden \an onze Akademie sxinpatliiebetuigiiig.

mede in den vorm van gehlelijken steun, gevraagd wordt met het

|)lan eener Commissie \an P^ngelsclie gi-leerden om de nagciiaclilenis

\ an wijlen hun grooten landgenoot. Eord Listkk. ie eeren door het

o|)rifhleii \ an een monuineiil en hel sliciilen \aii een iiileriialioiiaal

fonds, dat slenn zal \ erieenen aan persoiu-u. omcrschillig \an \veli<e

nationaliteit. \oor het doen \aii belangrijke oimKm zoekingen Oji heel-

kundig ireliied.

Ter inzagi' gelegd voor de leden, iii wier lielanuslclling hel fonds

wordt atvnlievoleii.
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6°. Een drietal gcdnikto ,,R.a|)|«)rls"'. welker strekking de ..Aeadé-

lïiie des Scieiiees" te Parijs wen-^chl licoordecid te zien door de

5' algemeene vergadering der Intern.nidnale Associatie der Akadeinieii,

ten ('inde haar aanbeveling en stenn voor de voorstelleii te erlangen.

Alet verzoek niededeeling te willen doen van de opmerkingen en

besehonwiiigeii. waartoe de onderwerpen dezer ,,rappor;s" aaideiding

zonden kunnen geven, stelde de Voorzitter deze stnkkcn tnssclien-

tijds in handen \au de door hem aangewezen leden der Afdeeling

en wel

:

n. Rapport présenté par M. Baillaud : „Sur Ie projct de création

(hüie coiinnissio)), inleriuitionnie de I'/ieure," in handen van de Heeren

C. Lei.y, e. f. van dk Sanije Bakhuyzkn, J. P. v.vn der Stok en

P. Zeeman.

b. Rapport pi-ésenté par M. Baiij-aud : „Sur une demnnde de

M. Brendel rehiüoe n une orj/anisation pour Ie cnJcul des épheme'-

rides des petites planetes," in handen van de Heeren E. F. van de

Sande Bakhuyzen, H. G. van de Sandk Bakhuyzen, J. C. Kapteyn

en W. DE SiTTEH.

c. Rapport présenté par M. M. IjIppmann, Hai.i.er et Makte: „Sur

les t<d)h's nnnuelles de constaates et donnêes nwnériques de c/diiiie, de

phi/siqne et de fee/mo/oi/ie, pnhliées sims Ie patronae/e de l'associdtion

inieriiationale <1es Acidnidcs." in handen van de Heei-en J. D. van

DER Waals. S. Hoooew khfi', F. A. H. Sciikeinem^kers, H. Haoa en

P. Zeeman.

Namens deze Conunissiën van advies brengen respectievelijk de

Heeren P]. F. van de Sande BAKnuYZEN, W. de Sittkr en P. Zeeman

een verslag nit. waarin zij als hunne meening te kennen geven dal

de voorstellen ook namens onze Akademie ter algemeene vergadering

der Associatie dienen aanbevolen en gesteund te worden. Afschriften

van deze verslagen, die door de vergadering worden goedgekeurd,

zullen ter hand gesteld worden aan den gedelegeerde onzer Akademie

voor de Wis- en Natuurkundige Afdeeling, den Heer H. G. van de

Sande Bakhuyzen. met de opdracht te handelen in ovei-eenstemming

met de daarin uitgesproken meening der commissiën.

88*
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Dierkunde. — Namens den ilrt>r M.w Wkhkk i-ii de andore leden

(Ier Coniinissie \an riUdennji- leest de lieer Zkk.man liet

volgende Jaarverslag \an „het Zoolotiiaclie TnsitJinde-Fo^uh."

Ter voldoening aan Artikel 8 \\qy Statuten van ..het ZooloiiUche

/i).-<iil/tule- Fonds", liet l)eiieer waarvan is opgedragen aan liet Bestuur

der KniiiiiUlijke Akademie van Wricnseliappen, heeft de Commissie

\an Uitvoering de eev haar jaarverslag over te leggen.

Dit eerste verslag kan slechts uiterst kort zijn en /.ieh l)eperken

tol de mededeeling, dat de lleeren Dr. A. A. W. Hibhkciit en Dr.

M.w Webkk, door de Afdeeling voor Wis- en Natuurkunde der Kon.

Akademie van Welensehappen aangewezen om deel uit te maken

\ an de Commissie van Uitvoering, in overleg met den stichter van

het Fonds, en gevolg gevende aan het bepaalde in Artikel 5 der

slatulen, den Heer Dr. C. Fn. Sluiter, Hooglecraar aan de Ge-

meentelijke Universiteit van Amsterdam, uitnoodigden om zitting Ie

nemen in de Commissie van Uitvoering.

Nadat de Heer Slvitek deze nitnoodiging had aangenoineii. had

op 23 September 19] 2 eene constitiieerende vergadering plaats,

waarin de Heer Wkhkh tot Voor/ittei-, de Heer Si,iitku tot Secretaris

werd benoemd.

Voorts werd besloten aan Ihv bestuur in overweging te geven

de beurt van aftreding \ an de leden der Commi.ssie van Uitvoering,

\\aai\aii sjiraice is iii artikel (5 tier Statuten, volgens alphabetisch

rooster Ie doen plaats hebl)eii en wel /.oo. dal elk jaar één der

commissieleden moet aftreden.

Wij \-eroorloofilen (uis Uw He>tuur \an tle/.e oxerwi'ging iii kennis

te stellen bij schrij\-en \an 2(5 Se|)teinber 1912.

()uitreiit Ncrdere werkzaamheden \an de C(uninissie \aii nitxoe-

riiig iii hel koile lijilsbeslek \aii haar bestaan iii hel jaar 1912.

\all uiels Ie berichleu.

JJe Coiinii/'.wle van Uitroerbxj van „/iet

Zoo/oi/i.fche liL-iulimle- Fonds"

Max Weher, Voorzitter.

C ril. SiriTKH, Secretaris.



sterrenkunde. — De lieer II. G. van uk .Sandk IIakiiuyzkn doet

eeiK' metledeelin^' over: .,De [jc.rwdicke reraiidi'iiiHj vdii de zei;-

lioofjte te Helder in verband mei de periodieke veranderim/

van dl' /iiKd.t/iooi/tc".

lil (Ie \ ('r^;ul(MiiiL; der Atdceliiii; \;iii i''ebniari 1894, deed ik eciie

iiiededeeliiii; (iiiilrent dr \ i'iniidi'riiiu' der pooislioofïte afiicleid int

sterrekiiiidiue \v;uiriieiiiiiif;eii, en knoopte daaraan vast een l)ej)aliiig

\an de xeraiideiiiii; \an den li'enudilelden waterstand ten <>e\ol<ie

van ilie p(H)lsho()i;le\eranderinL;'.

In li(Po!d/,:iak kan nieu de poolshooji'teveruiiderinji- heschoinven als

samengesteld uit twee deelen. ecnc periodieke verandering in den

tijd van een jaar. vermoedelijk \erooizaakt door meteoi'oiogische

in\ loeden, en eene periodieke verandering iii een tijdvak van omstreeks

431 dagen, welke o.a. afhangt van den elasticiteitscöefficïent van de

aarde, haar weerstand tegen vervorniiiigen. Ook in den gemiddelden

zeestand moeten, als gevolg van die wijzigingen in den stand van de

aardas, schommelingen in diezelfde perioden voorkomen, en zoo men

de jaarlijksche schonmieling elimineert, moet de periodieke verandering

in 431 dagen overblijven.

Ter bepaling van die laatste verandering had ik mij bediend van

de gemiddelden der waterstanden, gednrende de verschillende maanden

van de jaren 1855—1892 opgeteekend aan de registreerende peil-

schaal te Helder. De toenmaals verkreaeii nil komsten voor de amplitude

en de pliase van de periodieke verandering bevestigden de meening

tiat werkelijk zulke veranderingen in de waterhoogten bestonden,

maar, daar het kleine grootheden gold. was het wenschelijk het

onderzoek uit te breiden om de nanwkenrigheitl der uitkomsten te

vergrooten. Ik Itesloot dus thans aan de berekeningen te onderwerpen

al de getijwaarnemingen te Helder in de jaren 1855— 1912 volbracht,

en, daar de uitkomsten van de jaren 1893—1912 niet te mijner

beschikking stonden, heeft de Heer Gockinga, hoofdingenieur-directeur

van den waterstaat in altiemeenen dienst, de goedheid gehad mij de

maandgemiddelden van die jaren mee te deelen.

2. Vó(')r ik verslag geef van de wijze waarop die maandgemiddelden

door mij zijn bewerkt, is het wenschelijk de juiste lieteekenis \an

het waarnemingsmatei'iaal in het licht te stellen. De getijkromme

^'an den Helder met zijn did)belen \'loedkop bezit een asymmetrischen

vorm die vrij veel van eeiie sinusoïde verschilt, zoo ;nen dus den

juisteii gemiddelden zeestand gedurende een dag uit de waarnemingen

wil atleiden, moet men ('if met een planimeter den inhoud der docr
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de gelijkroniiiie begrensde vinkte bepalen, óf, wat wel voldoende

nauwkeurig zal zijn, de gemiddelde waaide bepalen \ an de 24 uur-

waarnemingen ; uit die daggemiddelden kan men dan de maand-

gemiddelden afleiden.

Het is wel duidelijk, dat de arbeid, noodig om op deze wijze al de

waarnemingen van de meer dan 2101)0 dagen van 1855 tot 1912

te berekenen, ontzaglijk groot is
;
gelukkig kunnen we voor ons doel

echter een gemakkelijker weg inslaan, daar we niet de werkelijke

gemiddelde waterstanden, maar slechts hunne onderlinge ver&chillen

behoeven te kennen. Zoo de vorm van de vloedkromnie symmetrisch

was ten opzichte van den gemiddelden zeestand, zou de halve som

\an hoog en laag water met den gemiddelden zeestand van dien

dag overeenstemmen; die vorm is echter niet symmetrisch, en veran-

dert zelfs periodiek, zoodat niet alleen tusschen de halve som van

hoog en laag water en den gemiddelden zeestand een verschil bestaat,

maar dit verschil ook van dag tot dag verandert. Bepaalt men ei liter

den gemiddelden vorm van de vloodkromnie gedurende een lijdvak

van een maand, dan verkrijgt men een vrijwel slandva.^tige geda;xnte,

en voor zulk een tijd.ak mag men aannemen, dat het verschil Ins-

sciien de halve som van al de hoog- en laagwaters en den gemid-

deUlen zeestand op zeer weinig na standvastig is. Deze onderstelling

zal nog minder van do waaiheitl afwijken, als men liet gemiddelde

neemt van een groot uaiiial maandgemiddeldon, over een aantal ver-

schillende jaren verdeeld, zooals bij mijne berekeningen het geval is.

Op grond van deze beschouwingen heb ik dus als de gemiddelde

maandelijksche zeeslanden aangenomen de halve .sommen dor lioog-

en laagwaters, gedurende die maanden uit di.' geregistreerde getij-

krommen van de jaren 1855—1912 afgeleid.

Deze raaandgemiddelden vertoonen vrij sterke afwijkingen van den

gemiddelden jaarlijksclieii zeestand, ten deele ton gevolge van den

halfjaarlijkschen en jaarlijkschen zonnevloed, (en deele ook van de

regelmatig veranderlijke meteorologische toestanden. Uit 58 jajir vond

ik voor Helderde volgende gendddoide waarden voor jaiirgenuddolde

—

maandgeniiddelde in millimeters:

Januari, Februari, Maart, April, Mei, .luni, .lidi, Augustus,

— 17.8 +28.5 -f H().9 4- 102.4 +92.9 +48.0—1.6 —38.4

September, öctober. November, December.

- 42.6 — 85.2 - 75.1 — 72.5.

Door het aanbrengen van deze verbeteringen heb ik den invloed

dor jaarlijksche |)eriodieko veranderingen in de waterhoogte opgohoven.

Ten einde de nauwkeurigheid der waardon, waaruit de uilkomsten
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inoctcii worden al'^rlcid, te vergrooleii, eii ook K^^heel of Icii deelc

de inut oji Ie holicii die kan ordstjiaii ;d.s liet aantal laagvviiters gedu-

rende de maand één grooter of kleiner i> dan liel aantal lioogwaters,

liel) ik iclkcns het gemiddelde genomen van twee op elkander vol-

gende maanden : .lan. en Kebr., Febr. en Mrt., enz. Op ileze twee-

maaiidsgemiddelden zijn de \erdere berekeinngen gebaseerd.

Correctie.'^ nooi- bekende getijden zijn aan tieze waarilen niet aan-

gel)raclil. De in\ IchmI \an de getijden van korte |)ei'iode is in liet

gendddelde \ an de \vatcrlu)ogten gednrende twee maanden zeer

gering, en zoo men, hetgeen bij mijne berekeningen het geval is, de

gemiddelden \(Minl \aii bijna een 5()-tal van die middelwaarden, is

de invloed geheel te verwaai'loozen.

Van de getijden van langere periode is. naa.^t het jaarlijksehe en

haltjaarlijksehe zongetij, waarvan de invloed is in rekening gebracht,

te \ermelden liet getij !\lm met eene pei-iode \an ruim 27 dagen.

Uit de berekening blijkt, dat de in\loed \an <lit ^etij op het twee-

maandsgemiddelde tot omstreeks + G mm. kan opklimmen, daar

eehter de am|ilitnde en de phaseconstante \an dit getij zeer slecht

bekend zijn. kan men <le jniste waarde der correctie niet berekenen.

Wij mogen evenwel aannemen, dat in een gemiddelde van omstreeks

een 5()-tal van zulke waai'den xooi' tijdstippen, die met zeer \er-

schillende phasen van dit getij o^ereenstemmen, die invloed zal

kunnen worden \erwaarloosd.

3. De duur dei' |>eriode van de poolshoogte-verandering \an

omstreeks 431 dagen (Chandleische periode) is vroeger door E. F. v. d.

Sandic Bakhuyzkn. Dr. Zwiehs en door mij uit lange reeksen van

sterrekundige waarnemingen afgeleid ; de door ons \'erkregen uit-

komsten verschillen slechts weinig, doch als de meest nauwkeurige

neem ik die aan, welke door Dr. H. J. Zwikrs in eene verhandeling

in de verslagen der K. Akad. v. Wetenscli.. zitting van 24 Juni 1911.

Deel XX, p. 151 is afgeleid, namelijk 431,24 dagen.

Ten einde te bepalen of eene verantlering \an de zeestanden in

die periode plaats vindt, heb ik, uitgaande van het eerste tweemaaud.s-

gemiddelde. geldende voorden laatsten Januari 1855. de datums bepaald

der dagen, die 431.24 dagen of een veelvoud daarvan later vallen, en toen

opgemaakt welke tweemaandsgemiddelden het dichtst bij die datums

gelegen zijn, nu eens wat vroeger, dan wat later met een verschil

van ten hoogste 15 dagen. Van al die waterhoogten, 49 in getal,

overeenstemmende met een zelfde phase der poolverandering, is dan

het gemiddelde gevormd. Op dergelijke wijze zijn de gemiddelden

gevormd van de reeksen der waterhoogtcii. die overeenstemmen met de



1314

plmse (ier poolbeweging 1, 2, 3,. .. 13 maanden later dan den laatsten

Januari 1855. Deze 14 maanden omvallen niiiu 426 dagen, dus

bijna de gelieele Cliandleiselie periode.

Voor de afwijkingen dier 14 maanden van linn algemeen gemid-

delde vond ik :

— 10.1 mm.
— 9.6

— 5.8

+ 1.7

+ 11.0

— 4.2

— 13.4

+ 2.9

+ 1.6

+ J-2

+ 9.0

+ 7.4

+ 4.1

+ 3.3

Met iiilzondcriiig van hel 4'-' en 5'= getal is een periodieke gang

in deze waardon waarscliijnlijk, en de oiKierslelling geoorloofd, dat

de waterhoogte te Helder in hel tijilvak \aii 431.24 dagen eene

periodieke verandering ondergaat, en dal die hoogte, t tlagen na

den laalsten Jan. 1855. wordt voorgesteld door:

h=asini X360°-f«, \=a sin
{(f -]-aJ--acot< a^dixf \^a.sin n^ros (f

= p sin
(f

-(- (j (,'y.«
(f

.

De hoogten in de vorige kolom gegeven, zijn verkregen door liel

gemiddelde te nemen van de lioogten gednrende twee maanden : is

iMi l)ij het begin van die periode '/ ='/o' ''U ''f*' ^'"'' 7 ^7i- f''"'

is dat gemiddekie

:

cos if„ — cos ^^ dinp^ —siinr„
II T=a — cos T<„ -|- a Kin «„

y, — 'ƒ, <l\ — 'r„

of

cos ff„ — cos f/>, sin f/>, — .sin (/-„

y, — cm- y,

'r, — y,, Vx — '/o

c-os y, — cm- y, «n y, — .«m y,Aa sntislilnlie der waarden \an en

.. 1 . .

waarin '/, — y„ gelijk —; is.verkrijsil iiiriiilc xoluciuie \ergelijkingen:
1, \ijl

o



z
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duren en al<ltis gêiiuiende een langen tijd alimninaal liooge of laj^e

zcestanden kunnen veroorzaken.

Ten einde ilit na Ie iraan, liel) ik op eene andere wijze de licniid-

delde van reeksen van 12 maanden gevormd, door Ie vereejiigen

de lioogle in .lannaii van liet jaar a met die in Februari van het

jaar (Z -f- 1. in Maart van liet jaar a -\- '2 enz. Hieruit volgt voorde

uiiddelhare f'oul van de gewiclitsseenheid ± HO.2 inni., veel heter iu

overeenstemming met de gevondene waarde ± 51.5. De middelbare

fouten van p en q zullen dus vermoedelijk niet veel van de berekende

waarden versoliillen.

5. Eeue tweede wijze om de juistlieid tier gevonden uiik(iiii.'~ten

Ie beoordeelen. is de bei'ckening der zelfde grootheden uit een andere

combinatie van waarnemingen. Ik heb daartoe gekozen de waar-

nemingen van 1855— 1892, die ik reeds in 1894 bewerkt had,

maar nu met betere waarden voor de afwijkingen der niaandgemid-

(ielden op het jaargemiddelde had herleid, en verder de waarne-

mingen van 1893—1912. Ik vond uil die beide waarnemingsreeksen

h =z i.hO sin {'f + 168°. 59) (1855-1892)

en

h — 3,74 sin (ff + 17t3°18') (1803—1912).

Door de veranderiiig der herleidingsgrool heden en door eene

nauwkeuriger berekening wijkt de formule voor de waterhoogte

gedurende de periode 1855—1892 eenigszins af van de in 1894

gevonden formule. De groote overeenstemming tusschen de thans

gevondene 3 formules voor de [)erioden 1855—1892, 1893—1912

en 1855—1912 is zeker voor een goed deel aan het toeval te wijten,

maar zij bevestigt de meening dat de verandering der waterhoogten

reëel is.

6. Ten eiiuie een oordeel te verkrijgen over de bruikbaarheid

der door mij gevolgde methode, heb ik deze toegejjast op een tweetal

gevallen, waai'in men a priori geen [leriodieke verandering kon

verwachten en een ander geval, waarbij het best;uin van zulk eene

verandering zeker is.

Eerst heb ik de tvvcemaandsgemiddelden gerangschikt volgens eene

periode van 13 maanden of 395.75 dagen welke geen veelvoud \an

eenige periode van een zons- of maansv lued is, en waarin men dus

geen periodieke hoogteveraudering van hel water kan verwachten.

Ik gebrinkle diUirtoc de waarnemingen 1855 tot 1892 en verkreeg de

volgende afwijkingen der waterstanden van hun algemeen gemiddelde:
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Ook in «leze rij is van •t'cii periodiek veilooj» in liet lijihak van

438 dagen weinifj; te bespeuren.

Eindelijk lieb ik de ^^eniiddclde walerliooiiten freran^rscliikt naai-

de phasen van eene periode van 440,872 dagen, die hel 16-voiui is

van de periode van den niaandmaansvloed Mm, welke 27,5545 dagen

hedraagt. Het is duidelijk, dat zich de invloed van dit getij op de

tweeniaaiidsgcniiddelden slei-h(s in zeer geringe mate zal doen gevoe-

len, daar deze de gemiddelden zijn van twee geheele perioden of

55,11 <lagen en 5,7 dag. De peri(idieke verandering in die maandge-

middelden zal op weinig na ',,, zijn van die volgens het werke-

lijke getij Mm.
Na rangschikking der tweemaandsgewiddelden en samenvoeging

verkrijgt men voor de watei'hoogten op 14 verschillende lijdstippen

met tusschentijden van een maand

:

— 2,6 mm.
- 7-,2

- 7,3

+ 3,4

+ 7,2

+ 9,4

+ 7.1

+ 3,7

+ i2,2

+ 8,0

— 13,2

— 20,8

- 4,3

+ 4,3

De periodieke gang is hierin onmiskenbaar, en zoo men nil deze

getallen de amplitude l)ci)aalt van liet Mm. -getij zelf, verkrijgt men

voor de amplitude 118,0 mm., teiwiji ik vroeger uit de waarnemingen

van 1892 voor die amplitude 83,4 mm. vond. (Verslagen Kon. x\kad.

V. Wet. Deel 111, pag. 197j. De overeenkomst is bevredigend, als

men nagaat, dat de fout in de waargenomen waarden in boven-

staande reeks ongeveer IG maal vergroot in die amplitude overgaat.

Deze verschillende beschouwingen geven mij grond, om de gevon-

den waarde voor de periodieke verandering der gemiddelde water-

hoogten in het tijdvak ' van 431.24 dagen, binnen de grenzen der

waarschijnlijke fouten, als juist aan te nemen.

De wiuirschijnlijke fout der amplitude 4,42 is ±1,93; de waarschijnlijk-

heid dat die amplitude ligt tusschen O en 8,84 mm. is dus op 7 te stellen.
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7. Welk is nu (.olilcr lief verl)aiicl van deze veran(lennj>' in de

waterliouLito imi de veraiideriiiü,- in den stand \an de |)Ool 'i Zoo de

lidoule van h.ol walei' (elkens in overcensteMimiiiu- was met den stand

van de pool, /.oii de laajisle sland \iui hel waler op een bepaalde

plaiits telkens overeenstemmen met liet maxiniuni \an de poolshoogte

op die plaats.

In de formule voor de periodieke verandering in de waterhoogte

is <ƒ) ^ O voor 1 Jan. I cS55 = 2398585 Jnliaansche datum, en daar

de dagelijksche verandering van r/i per dag 0°,83478 bedraagt, kan

men de formule voor de hoogte van het water op een dag, waar\an

de Juliaanscho datum t is, voorstellen door:

h = 4,42 Sin \{t — 2398585 -y- 209,1) O ',83478}

h = 4,42 Sin {{t — 2398875,9) 0°.83478j.

De waterhoogte is het grootste als de nitdrukking onder het sinus-

teeken 90° is, men vindt dan:

Maximum waterhoogte voor / = 2398483,7,

Minimum „ „ t= 2398699,3

en, zoo men daaraan toevoegt 23 X '^«^1 -'^5 = 9918,7. vindt men

Minimum waterhoogte voor / = 2408Bi8,Ü.

Volgens ZwiEiis (Verslag K. Akad. v. Wet. XX pag. 161) is de

Jnliaansche datum voor de maximum poolshoogte voor Greenwich

2408580, en zoo men deze corrigeeit voor het lengteverschil Green-

wich-Helder, is de datum voor de maximum poolshoogte te Helder

2408585,7, hetgeen met den datum van de minimum waterhoogte

slechts een verschil van 32,3 dag oplevert.

Zoo de verandering \an de poolshoogte werkelijk de oorzaak is

van de verandering van den zeestand, zal er eenige tijd verloopen

tusschen de maximum noolshoogle en den laagsten waterstand, hoe-ir? O '

veel die zal bedragen is niet theoretiscji te bepalen, hij hangt \an

de configuratie der continenten af, maar het gevondene geringe ver-

schil is een argument ten gunste van de nieening, dat er verband

bestaat tusschen beide \er.srhijnscls.

We willen nu nagaan, welke de betrekking is tusschen de ampli-

tude van het 431-daagsche getij en de grootte der jioolbeweging.

De afstand van een punt van de aardellipsoïde tot het aardmiddel-

punt wordt bij benadering uitgedrukt door;

lof, 9 = C + 7. M a Cos 2 t;

als « de afplatting is, en de straal van den equator gelijk één wordt

aangenomen. Indien de |)Ool zich in de richting van den meridiaan

van dit |iuiit L •/ verplaatst, zoodal de poolshoogte wordt 7 -\- A (f

,
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en liet vlociliaie en vasic deel van de aarde konden zicli dadelijk

zooveel vervormen dat beide ten opziclile van de nieuwe as dezelfde

gedaante verkregen als ze eert^t len opziclile van de oors|ir(tnkelijke

as bezaten, dan zon de al'sland van dat pnnt tot liet aardniiddrliiiiiil

veranderen met liet bedrag A 9, gegeven door:

A 9 -rr — Q a Sin 2 ff L. 'f

Nemen we \ oim- <) eene gemiddelde waarde van (i3G700() meter, voor
1

« —- aan, zoo is, als A 7 in seconden is uitgedrukt:

L Q ^ 104 Sin '1 if L if mm.

IK' amplilude A '/ der |)oolbeweging scliijiit veraiiderlijk ie zijn, zoo-

als uit liet onderzoek van Dr. Zwieks bleek; als gemiddelde waarde

neem ik L <i
=z:()".l(). ijaii is \oor den Helder niet eene breedte van

omstreeks h',\°

:

A 9 ^ IG mm.

De walci\eri)!aalsiiig, die soor deze \ei'aiuleriiig \an liet zeeopper-

vlak noodig is. zal eelitc door de ullraelie van de aarde vermin-

derd worden. Nkwcomb seliat in zijn stuk (M. N. K. S. Vol. 52 p.

33G) dat de verplaatsing slechts liall" zoo groot is. A y zon in dit ge-

val omstreeks 8 mm. bedragen.

De waterhoogte wordt echter gemeten ten opzichte van de vaste

aarde, zoodat men, om de relatieve hoogteverandering van het water

te kunnen bejialeu, ook <le vervorming van de vaste aarde

moet kennen, die natuurlijk afliaugt \ an hare vastheid. In mijne

vroegere vcrhaiideliug van 1894 IkkI ik uil zeer globale schattingen

en zeer oppervlakkige theoretische beschouwingen afgeleid, dat de

aiiipliliide der waterbeweging ongeveer 4.5 mm. zou zijn. Ik durf

ecliler zulk eene iheorelische alleidiiig niet meer te geven, vooral

omdal zoo weinit;- iiicl Itclrckkiiig lot de vasilu'id van de aarde

bekend is: terwijl toch Sciiwi'.vdak uit waarnemingen met horizontaal-

slingers te Potsdam vooi' di-ii elaslicileitscoi'nicïeiit van de aai'ile \ond

17.t)Xl<'"-

leidde ll\ii) uil Kaïisinhc op xolkomen gelijksoortige wijze uit waar-

nemingen met hori/.onlaalslingers te Kreiberg en te Durlacli voor die

elasticileilscoëflicïent eene veel kleinere waarde af, namelijk :

3.2X1011 en 3.0X I^i'.

Hij deze groote onzekerheid, die nog met betrekking tot de elasti-

citeit der aarde beslaat, zijn seliattingen vrij waardeloos, en kunnen

we alleen coiislateeren dat de theoretische waarde van de ampli-

tude der waterbeweging van dezelfde orde is als die, welke uit de

waarneuungen is afgeleid.
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Een CMi ander hevestif^l ilc iiioeniiif^. dal du watcriiewofiiiif!; in

4.31.24 (lagen, zoüals zij uil df waarnemingen is afgeleid, binnen de

grenzen dei- waar.'^cinjnlijlvo Ibiiten reëel is, en dat zij een gevolg i.s

van de poolbevveging.

Het komt mij van belang voor dergelijke berekeningen ook op

andere lange reeksen van vvaterlisogtcn toe te passen, daar ze een

bijdrage kannen leveren voor de bepaling van den elasticiteilscoëlTi-

cïent der aarde.

Physiologie. —
• De Heer VVrrtiibim Salomonson doet eene medè-

deeling: ..Het electrocardloijrnin van JuH foetale hart."

In 19l)t) publiceerde Crk.mkr in de MiiiR-ii. Mod. Wocli een elec-

troeardiogram \'an een mensclielijk foetus in utero, bij een \'rouw

in de laatste zwangerschapsperiode opgenomen. De curve vertoonde

schonmiclingen. afknmslig van het liai't van de moeder, en daar-

tusschen waren schomnielingen te zien door het foetale hart opge-

wekt. Deze laatste waren vi-ij een\'Oudig, doch ga\en \ermoedelijk

geen juist beeld \aii de werkelijke verhoudingen. De onderzoekingen

van Ci{F,MKR zijn later door anderen herhaald en aangevuld.

Het lag voor de hand om te trachten nog op andere wijze eenig

inzicht te verkrijgen in de eigenaardigheden die het foetale electro-

cardiogram aanbiedt, en wel diior dit te (Uiderzoeken bij kippen-

embryonen. Dat getleeltelijk nitgebroeide kijipeneieren cardiogram-

men knnnen leveren, is trouwens aangetoond door Zwaardemaker,

dia een dergelijk embiyonaal electrocardiogram gepubliceerd heeft.

Ruin'i een jaar geleden hen ik niel liet onderzoek \an kippen-

embrjonen begonnen, doeli daar dit onderzoek door verschillende

omstandighetleii eenige malen \vim(1 afgebroken, is hel 0|) dil oogen-

biik nog niet volledig. Toch meen ik enkele der gevonden resul-

taten te mogen mededeelen.

Hij een kippenembryo kan in den regel reeds 60 uren na het

begin der bebroeiing een duidelijk |»ulseerende buis\oi-mige hart-

aanleg worden waargentnnen. Het g-elukte mij tot dusxerre echter

niel in een zoo vroeg stadium eenig electrisch verschijnsel te regis-

treeren. De oorzaak moei gezocht worden in een tweetal feiten.

Vooreerst is de gi-oolIe iler e\i'nlueel aanwezige electromotorische

krachten buitengewoon gerinu, ; doch bovendien is de electrische

geleidingsweerstand \an de eivvil-en vetlioudeude massa waarin het

hart opgesloten is. zoo hoog, dat alleen daardoor reeds de gevoelig-

heid van den snaariialvanometer te kort schiet. Ik heb trouwens
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()(ik Ie verjreet's jjelraclil met den siia;iroloetromelor eenitie eleclrisehe

solioiiimolin'ï Ie reiirislreereii.

In (It- laatïite (la;^('ii van de eerste week kunnen gewoonlijk /nnder

liij/A)ndero moeite eleetriselie .sciiommelinireii isoeliroon met de liarts-

werkiu'i' ziclilbaar lieniaakt woi'den. De sehommelinuen \erltin|ien

vrij regelmatiir (fiji'. 1)

Fig. I.

en \eilnonen een zeer eeinondinen mhiii. Hel o|isiii;j;en<l gedeelte

verl()(i]>i Vlij langzaam opwaai'ts. terwijl het neerdalend gedeelte

spoediger daalt. Op de daling volgt onmiddellijk, zonder pauze een

nieuwe stijging enz. Eenig verseliil tnssejien de opvolgende schomme-

lingen valt niet waar te nemen. De maximale eleefi'omorisclie kraelit

bij deze schommelingen bedraagt ongeveer "20 a 30 mikrovolt.

Don S'-'" dag is het elcctrocardiogram reeds duidelijk geditlerenti-

eerd. d. w. z. in plaats van een continue reeks van volkomen op

elkaar gelijkende schommelingen, vinden wij, dat de schomme-

lingen \erdeehl kunnen worden in groepen \au drie. welke klaai'-

blijkelijk telkens hij elkaar liehooren (fig. 2).

Fig. 2,

\'an elki' groej). welke hij een enkele liarlsconlraclie hehoorl. heb-

ben de twee eerste scliommelingen dezellde richting en de laatste

een tegeno\crgestelde richtiiiL;. De eerste dier drie lop|)en is \eelal

iels liooger dan de andeie. Ik niei'u te mogen aannemen dat de drie

genoemde Nchommclingen inderdaad de beleekenis hebben van de

P. R en T-ioppeii in het vohvai-sen cardiogram. De hoogste elec-

liiMiiuiiirisehe kracht, die van den '*-ln|i. Iiedraagl ongeveer 50 a 60

mikroviill. De duui- \ au den P-lop is vrij lang. van de orde van '/u

seconde. De U-top is iels korter van dinir. Op eidvcle electrocardiogram-

men meen ik i-eeds een uand\iiding \ an de (^. en S. verheningen Ie

vinden. De T-top neemt een tijd van 0.15—0,18 seconden in beslag.

Omtrent de belangrijke kwestie, op welke wijze uil het" onge-

diflerentieerde electrocardiogi-am van vóór den 7'" dag hel gedifle-

rcntieerde van den 8"" dag en later ontstaiit, en waaraan deze diffe-

rentiatie is toe te schrijven, durf ik mij imn niet uit Ie spreken.

Naden 8'"" dag wordt hel electrodiagram voortdurend ki-achtiger. Het

vei'looni in \orband mot den opbouw \an het hart en het vaat-
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systot'iii mei clUcii «la^; (liiidclijkcr do eit^ciiiuinlifiliodcii die lutcr liet

cardio.iinuii xaii liet jonnoliuren dier bezit, eii die een zekere over-

eeiisteniiiMiiu met het eardiotiiain van de <!,rootere zoogdieren of den

raenscii veitooiien.

()|i (Icii 1"J'" en 14'" daji' knnnen niterst iiraclitiue electrocardio

liiiunMU'M. I tiii. 'S) al'ü,(>l('i(l wnrdcn. waarliij i'oeds eleivlrnniotoriselie

Fig. 3.

kracliii'M \an (•.."i inillivolt \\eik/-aani zijn. \'au dicii lijd at' stijgt

de maximale elcktromotoi-ische kracll l)etrekkeiijk minder snel tot

den tijd dal lid kiiikiMi iiill(i(i|)t. lii de laatste week treedt geen

\orm\eraiider.ng \an eenige bcteekenis meer op (üg. 4).

Fig. 4.

Bij mijn onderzoek, \vaai-\aii ik liii-i-l»o\en licl voornaamste in

gro\e trekken meiledeelde. kwamen n<iL; laliijke kleine eigenaartlig-

heden voui ileii dau. /oo xoiid \k op een enr\c \aii ileii li™ dag

een dnidelijke biplia^i-^elie sclnuiimelinu' als rej)iesentanl \an den

P-top. .waardoor het eartliogram een ietwat meer gecom|)liceerden

bonw verkrijgt, (tig. 5). Zoo wordt ook een kleine eomplieatie

Fig. 5.

\eroorzaakt door een meer saani^estelden l)onw \-an den T-lop. die

in plaats \aii een t'nkele \erhetïing eveneens een neiging tot een

biphasisehe seliomnieling xerloom. <lie direet uit den S-lop schijnt

Ie ontspringen ^fig- 4 en 5). Tegenover dezen meer geeomplieeerden

bonw wolden eenige malen ook eenvondigere comple.YeM aangetroffen,

waarbij niet meer «lan twee elementaire top|)en zonden knnuen

worden onderscheiden. ,

Behalxe deze afwijkingen \an de iiewoonlijk waargenomen \(irmen

werden ten slotte nog enkele xcranderinuen ge\onden. die \an

87
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palliolügisL'lK'ii aard scliijiien Ie zijn. I)t' vooniaaiiisie liiorvaii is liet

opiietlen \aii Itiokverseliijiiselen. waarliij soms zelfs geïsoleerde p-toppen

zielithaar werden. Ook de in lig. 6. afgebeelde vorm schijnt mij

Fig .6.

toe een patliologisclien vorm Ie verloonen. He pal liologiseiie processen

heltben in al deze gevallen vermoedelijk liiin omslaan ledanken, hetzij

aan temperatunr-veranderingen, hetzij aan lieleedigingen tijdens het

praepareeren.

Scheikunde. — De Heer van RoMHiRciH biedl eenc mededeeling

aan van den Heer Dr. PI. R. Kriyt: „De invloed V(m o/)/»'r-

vlak-aküece stojf'ea o/) de stahiliteit van sui/>énsoïden".

(Mede aangeboden door den Heer Schreivemakebs».

In de kolloïdchemische literalunr vindt men algemeen aangegeven,

dat electrolyten van groolen invloed, niel-elecirolylen van geen in-

vloed zijn op de stabiliteit van snspensoïden, wanneer die niet-

eleclroljten tenminste zelve niet weer kolloïileu zijn. 1>oui..\ni)ER ')

vond id. dat het sedimenteeren van kaolinsnspensies door electrolyten

zeer werd versneld, ,,dagegen sind <lie Nichtleiter wirknngslos". En
Frkvndi.ich ') geeft van een reeks organische slolfen op, dat zij ,,im

grossen üeberschnss, selbst bei tagelanger Einwirknng, keinen Eiii-

flnss aiif die Bestiindigkeit des Arsensuifulsols ausübten". Inlussclien

blijkt daarnit slechts, dat deze stodeii zelve niet rechtstreeks nit-

vlokkend werken.

Stelt men zich echter op het stand|innt der fraaie liieorie, door

KRKtNDi.icii ontwikkeld '), dan is znlk een volkomen ontbreken van

eenigen invloed op de stabilileil ongerijmd. Wanneer toch de stabi-

liteit bepaald wordt door de elcctriseh<> lading van het deeltje

(H.\RDY *), BuRTON ''<) cii deze lading door de .selectieve ionenad.sorptie

(Freunülich 1. c.) ontstaat, dan kan een oorzaak, die invloed op de

adsorptie uitoefent, niet neniraal zijn tegenover de stabiliteit.

•) Nachr. Göltingen 1893,- 2G7.

=) Diss. Leipzig, 1903, pag. 13, Zcitsclir, f. pliysik. Cliein. 44, 129 (1903).

') Zie zijn Kapillaruliemie, Lcipzig 1909.

*) Züilsclir. r. pliysik. Ghem. 33, 385 (1900).

<••) l'hil. Mag. [6]' 12, MH (190Ü).
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Keil «^cadsorhccrdr iicif nii word! door een andere •(ead.sorl)eei-de

slof \eidi'ongen en \\\-l slerker naarmate die tweede stof zelve (ot een

lioügci' h;!ilr,ig- geadsorbeerd wordt'); voegt men aan een suspensoid-

sysleem dns een slof toe, <lie zelve steeds sterk geadsorbeerd wordt,

dan zon hot tocli verwonderlijk zijn, indien zij de stabiliteit van hot

stelsel ongewijzigd liel.

Een maal voor de siaiiilitcil van een stelsel liel)lien wij in het

algemeen in de grenswaarde"). Inlusschen is hel goed er zicli reken-

schap van te geven in hoeverre wij daaraan in dit verband waarde

heiiben te heoliteii. Volkomen nitvlokking vindt in korten lijd plaats,

wanneer van een loegevoegden eleetrolyt juist zooveel geadsorbeerd

wordt, dat het kolloïd ,,isoelectrisch" geworden is. Ook deze adsorptie

nii zal door een toegevoegde stof gewijzigd worden.

Hebben wij b.v. een As.^ S^-sol, dan bestaat dit uil in water ge-

dispergeerde zwavelarseendeelljes, die iiij de bereiding zwavelwa-

terstof zoodanig geadsorbeerd lieliben, dat er een electrische dubbel-

laag gevormd is en wel zoo, dat de laag der S"-ionen aan de zijde

van liet vaste deeltje, de H'-ioiienlaag aan die der vloeistof ligt.

Voegt men nu een stof A toe, die |)Ositief geadsorbeerd wordt, dan

zal de loeslund dier duiibellaag gewijzigd' worden, tioordat A zoowel

H.^8, S" als H' verdringt. Bij het nitvlokken door een eleetrolyt, b.v.

BaCl.j, lieefi nu ook adsor|)tie plaats van BaCI^, Ba" en Cl' en de

grenswaarde is bereiki, wanneer de hoeveelheden Ba' en S" aequi-

\'aleiit zijn '). iMaar ook dil ads,)rptieproces ondergaat een soortge-

lijken invloeit van de stof A. De verandering van de grenswaarde

onder invloed van A ontstcxat dns als resultante van die beide wer-

kingen. Wellicht zonden die oikand >r juist ophelï'en 'r Dat schijnt

wel steeds een ouuiljies[)rokeu o id 'i >iellinj4 geweest te zijn. Hoewel

wij nn omtrent de vj. l;-.:i^:n^ in de greuoliuig no^ niet veel welen,

scheen mij zulk een symmetrie niet waarschijnlijk en daai'om werd

onderslaaud onderzoek, V()orloo[)ig Ier orienleering, uitgevoerd.'

De bij te mengen stof moet sterk [josiiief geadsorbeerd worden en

zij moet dns volgens het principe van Gibbs de oppervlaktespanning sterk

verlagen. Wel is waar moet daarvoor in dit verband met de opper-

vlaktespamiing vast-vloeibaar rekening gehouden worden en is de

meting daarvan vooralsnog nagenoeg ontoegankelijk, maai- de erva-

ring heeft tot nog toe geleerd (en theoretisch is zoo iets ook wel te

\erwacliten), dat de oppervlaktespanning vloeistof-damp in het alge-

meen synd)aal moet verloopen met ilie voor vasl-\ loeistof. Als slerk

I) Vgi. Fhkundlk'U eii Masu's, Gedenkbnel; v.-\x liEM.MKi.K.v (Helder l'.ilO). S8.

-) Hiermede wordt het Diiilsclie woord „Schwi^llenweii" veitaakl.

S) Cf. WhiTiNKY en übeh, Zeitsclir. 1'. phy^^ik. (Jlirm. 39, 030 (1'j02i.

87*
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adsorbeerl>are componeiileii ware» dus Ie kiezen zulke blulTeii, die

ile oppervlaktespanning \ai; water sterk verlagen.

De liieruiuler medegedeelde ondeizoekingen -.verden dus verricht om
in eerste instantie het bestaan van i[en invloed van ojiperviak-aklieve

stollen op de grenswaarde te constateeren. Ze werden dus aan een

wülekeurig kolloïd, As, S, sol, niet een willekenrigen eleetrolvt,

HaCl,. uitgevoerd onder toevoeging van stoHen, die in verschillende

mate de oppervlaktespanning van water verlagen, nl. allereerst

Isoamylalcohol, Isobntylalcohol, Fropyl- en Aethylalcohol, waarvan

de ö-c-lijnen ((joppervl. spann., c molec. conc.) door Traibe ') waren

bepaald.

TABEL I. Isoamylalcohol.

Conc. van
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Aiiii JO coin sol woni ondor ornschinldcii 5 cc in (ocgevocgrl cener

()|)lossing (Ier orgaiiisclio slof (ivs|i. w.iicr voor do biaiico i)e|)aliiigen,

(lic l('llv(Mis lierliiiaki werden; en (inuexcei' ITi min. laler J ccni eener

BaCI J-oplossing.

Vervolgens werd weer omgcscluid, twee nnr later nog eens en

dan als grenswaarde de I5a('l.^ conc. \astgesleld, die de volledige

nitvlokking nog Jnisi niel liewerksielligen kon. De grenswa.arden

hebben geen grootere onzekerheid dan Iwéé eeniieden in de tweede

decimaal.

In de taltelk'n /.ijn de concentrnties aangegeven, betrokken o|) het

tolaal-eindvolunie, en wel in niiliiinoleu per Litei'. In tle laatste

kolom zijn de grenswaarden zoodanig omgerekend, dat die waarde

voor zniver water op 1.00 is gesteld. (Zie tabel I—IV).

Uit deze tabellen blijkt dus inderdaad een invloed der alcoliol-

coiicentratie op de grenswaarde; deze invloed bleek voor de ver-

schillende alcoholen uiteen te loopen en een vergelijking was dus

gewenscht met hun invloed op de capillariteil \an water, met hun

adsorbeerbaai'heid dus, en zoodoende met hun \'erdringingsvermogen.

Deze vergelijking kan gemakkelijk geschieden met behulp der

onderstaande fig., opgesteld naar gegevens van Th.mhk 1. c. (De lijn

voor plienol komi siraks ter sprake), öi^o is daarin op 76.0 gesteld.

s Lv. é^

41» 500
Fig. 1.

Uit de Tabellen I
—IV nu ziel men, dat de volgorde, waarin

vergrooting der grenswaarde plaats heetl I. o. \ . de bijgemengde

stoften is: isoamyl-, isobutyl-, [wopvl- en ae(li\ laleoliol, terwijl de
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volgorde voor IkM veriiu)jri"ii lol verlji>i;iiig dor u|)|i(>rvlal<lespaiiiiiiig

blijkens de ligunr dezelfde is.

Dit resultaat sluit zich dus ongetwijfeld aan de adsorptietheorie

aan. Er blijft echter de' vraag te lieani woorden, waarom de toege-

x'oegiie sloliV-n de grensuaarde ri'r/uuii/i'ii. Ook dat was inliisschen

te verwachten 0|) grond \an d • wijze, waarop verdringing plaats

heeft, blijkens het onderzoek van Kkkindi.K'H en .Masius (1. c). Zij

vonden ni. hel \olgende: Do slot' A wcirdo goadstu boord volgens de

vergelijking:

1

of gelogarithmeerd

« 1 ,

log— = lofi a -\ log e

m '

?i '

{.V de geadsorbeerde hoeveelhcitl, in de lioeveelheid adsorbens, c de

concentratie der vloeistof in evenwicht, a en n constanten).

Wordt nn een slof H loegovoegd in bepaalde concentratie, dan

lieeft de adsorptie van A plaats volgens een vergelijking

.r'
,

1

loo — = loQ (t -\ j log c

»!
'

n

liet onderzoek leerde nu dat steeds —r<^— is. Daar de aflianke-
n «

lijkheid van lix/ -- t. o. v. /(>ƒ/ f door een reciile lijn wordl voorgesteld,

ziot men gemakkelijk in. dal do xorkloindo rioiilingscoëlliiciënt oen

.sterkere- verdringing van \ door H bewerkl in de lioogero dan in

de lagere concentraties van A.

Wordt nu in de bovenbeschreven |)rooven de alcohol toegevoegd

aan het sol, dan is de concentratie der vloeistof aan stabiliseerend

ion uilersl gering in \orgeiijking mol do conconlraiio \an IJaC'l.j, ais

de grenswaarde is bereikt. Neemt men nu aan, dal de adsorptie dezer

beide stolfen op zich zelve ongeveer gelijk is, dan is gemakkelijk in

te zien, dat de verdringende invloed de lading van het deeltje in

veel geringer malo sloren z;il dan de oinladim/. Vandaar een rer-

/looi/ivfj der grenswaarde.

Ininssclion zal men goed doen met \ oidore theorie te wachlcn lot

hol iiovengegcven materiaal uitbreiding ondergaan heeft, zoowel door

onderzoek van meerdere koUo'iden en toegevoegde organische stoffen

als \'an anilcre (speciaal uni- en trivalente) uilvlokkende ionen. Met

dil <indorzo;k heb ik dan ook reeds een aanvang gemaakt. Daarbij

is mij alreeds hel volgende gebleken ; aromalische sloifen worden
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steeds veel sterker gciidsorliecrd, dun luuir invloed op de oppei'Alakte-

spannitig zou doen vermoeden '). Ik l)epaalde sfalagraomeliiscli de

<ï, c-ligunr voor plienol (ook in dr ii'^. aangegeven); hoewel zij tus-

sclien die van isohntvl- en propylaleoliol bleek te liggen, is de

invloed der toevoeging van plienoi grooter dan die van isobutyl-

ah'ohol, jtiist dns als te verwachten was. Ook dit onderzoek wordt,

mede in verband met ret'litstroekscli onderzoek der adsorptie van de

toegevoegde siollcn, voor-tgezet.

Uitvoeriger onderzoek in versoliillendo i'icliling schijnt mij te

meer gewenscht, daar de rosidtaten licht kunnen brengen in ver-

scheidene andere vraagstukken der kolloïdchemie. Op een en ander

lioop ik te zijner' tijd nader terug te komen.

Merkwaardig zijn de verkregen resultaten intusschen reeds in ver-

band met de onderzoekingen van H. Lachs en L. MicH.\i'r,is ''), die

meenen, dat oppervlak-aktieve niet-electrolyten geen invloed uitoe-

fenen op de adsorptie van electrolyten ; het bovenbeschreven onder-

zoek echter doet vermoeden, dat, al zijn die twee soorten stollen in

deze ook niet zonder meer aan elkander gelijk Ie stellen, verdringing

nochtans phuxts heeft. Het effect der verdringing schijnt intusschen

aan de meer i'oclitsireeksche meting te ontsnappen, hier echter

door metingen der grenswaarden aan "t licht te treden. Zoodoende

konden de genoemde onderzoekers slechts voor isoamylalcohol een

verdringingselfet conslateeren, \'oor den alcolioi dns, die ook i)iijkens

bo\enstaaud onderzoek de .sterkste verdiingende werking uitoefent.

Utnxlit, Maart 1913. van 't llnvv- Ldf/diatoriunt.

Wiskunde. — De Heer Cardinaal l;iedt eeue mededeeling aan van

den Heer W. A. Veksix'ys: .J h-i'r ci'ii klnssi' van 0[ii)eri-hiL-ki'ii

met iiii/i'hriiï.icJii- iisi/iitjilfitisc/if lijnen."

(Mede aangeboden dnor den Heer Jax de Vries).

. fPi 7' '"^

^ 1. Laat een ruimlckromiue C' 1 gegeven zijn do(u- de
V«i ^' <• /

vergelijkingen :

.V rz^ af .
1/ — bt'' , z=cts, (1)

waarin t de veranderlijke |>arameter is; x. b en c cousfanicii. en

[), (/ en s geheele positieve gelallen zijn, welke geen gemeenschap-

i; Men zie bv. I. Tracbe, Verh. d. deutschen pliysik. Ges. 10, 880 (1908). In

de Tabel op pag. 901 neemt Aniline, de eenige aromatische verbinding, een geheel

bijzondere positie in.

) Zeitschr. f. Elektrochemie 17, 1 (191 il.
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|ielijkeii deelei ite/.itleii. lii liet a'iLïfiiit'Hu wordl viM-oiidei-sleUl

/'<7<-
Uceft nioii '/. /' 011 r allo inoKelijko waanlon. ilaii verkrij-rt men

i}en stelsel \aii x' kmmmon. dat aan'j:oi1iii(l zal wonloii als Ac/.v/c/.sy/

Cip, 1/. <) Elko kiommo van ilii stol-ol icaal door den oorspronir en

door liet punt op oneindiir dor Z-a- ; door elk ander pniit der rninite

ïraat één kromme van liot stelsel (
' ( /i. (/. s). De kromme bepaald

iloor lioi pniil .1 /al aaiuicdiiid woiiloii door ( \i (
ji. i/. << of i\onv Ca

Zij I\[^.i\. Vi- ^i) liet i>ii"t dor kronimo ('(','
1 correspondeereiide

V"- ''• ' y

met de paramelerwaanle t = t^. dan is

De vertrelijkinü: van liet oscnlatievlak in /*, aan Cp^ is:

.r — .r, y — j/, 2 — Cj-

I

/) n ^,;'-i
7 /> <,'/-! ." c ?/—

'

= O,

p ip-l) at,P-^ q (q- 1) i(,9-2 5 (. -
1
) e«,'-2

j

= 0,

of" nilgevverkt :

of herleid



i;i:!i

h
'/

,
(") /,('

f- NJ'fA")

inoel dril' woi'lcl;* u = it, lic/.itlcn

Dit ti-eefl de voorwaarden :

^^4-Q^ + S

(')

(ö)

Daar aan de vcM'gelijkina- (5) voldaan moet worden door iedere

waarde \au u^ zoo moet de eersie afgeleide fnnetie \aii liet eerste

lid (Kik iiid zijii. Door rekening Ie honden met (Ü) geeCt dit:

De vergelijkingen (5) en (7) moeten nu geiden \oor iedere waarde

\ an 11 en gexen de twee stel oplossingen :

<p\{u) : <f,{ri) 'p\{2i) : <p,{u) qj\{t,) : (p^{u)

en

y 1 : Vi » . : (P,

(8)

• (9)

Stelt men nu de drie gelijke verhoudingen (8) gelijk aan tfj (m)

dan \indt men

;) j'p(u)(lu

<p^ = ae

en
I

if) (m) fZi< vervangend door f.

X ^=
(f

{u) = atP , y = bfl , z r= et",

dus een kromme van het stelsel C{p.q,s).

Evenzoo geven de verhoudingen (9)

,r=«r/'i , y ==: /Jr'/i , z = yr«i

,

dus nog een tweede kromme behoorende tot een stelsel C{pi,qi,Si)

waarin :

P, = P i— P + 9 + ")
j

?i='7 (P-7 + ') ' (10)

•s = « (;> + ? — -')
I

Dit geefl de stelling

Vergt'lijkint/ [2) is de vevifelijkimj vdii Iwt o.-^culatievlnk in het

irilteleiiriij (jekozeit piiiil /\ ('",, .'/i, ;,) """ '/<' Jn-onime C/\ (/>,(/, s),

zooiri'/ ii/s iiiin dl' kriuinite Cp, (j^i, */,, .<i).
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Mi'ii \ iiidl ook jroinakkelijk voor df ver^'clijkiii-r van liet osculatie-

vlak in I\ ;uui de kroiume C'j\{p^. q,. s^)

zoodat

J', = -

Pi I

y>.^^i^=^^=--P

eii eveiizoo

'1 = - Q , S,= S (11)

§ 3. Beii'diny. Hel stelsel C'i/j,, 7,, .vj lieet het coniij/einentaire

van hel stelsel Cip.q.s).

Uepaah iiieii liet complementaire stelsel van hel stelsel t'(/'i,?ir'«'J,

dan vindt men het stelsel 6'(/j, 5, a') terug, daar

PA-f>i+<ii+Si)=p{- P + q-[«){p-q+ s){p+ q—s),

9i iPi—q. +»•>) = q (—p bq i«){p-q{ «) (p-\ g—^),

»i <Pi+?i-«>) =H-p + q+-'<){p-q^s)(p^q-s).

Er treedt dus sleehls een lutzondering op indien

(— /' r ?+*•) (p—q+ s) (/>—./ f ') = 0.

Noor i><iq<is kan dit slechts gebeuren doordat i>-\-q
—s^O is.

In dit nilzonderingsgeval heeft men .v, := 0. /Vj ^ q^ en het stelsel

^'(/'i- ?w ••"i) '^ l'f' stelsel der rechten, die de if-as en de lijn op

oneindig in hel vlak ; = ontmoeten.

Is ^1 <^ p -{- 1/ dan is .V; positief, is •< ^ p -\- q «hm is s^ negatief;

Pi en (/, zijn steeds positief.

Is /> = O dan is ook p^r^O, het stelsel C{p,q,-f) on het com-

plementaire stelsel zijn beide stelsels vlakke krommen, gelegen in

vlakken ,/ = constant.

Zijn van de drie getallen p. q en a- er twee gelijk b.v. p = q.

dan heeft men p^=q^=i ps en zoowel het stelsel C{p,q.s] als het

complementaire bestaat uit vlakke krommen gelegen in vlakken door

de Z-as.

'11 \erilleei'l onnnddellijk de identiteiten:

pP ^ qQ -{- sS =0,

rP-\</'Q + s'S=0. (-)
Evenzoo heeft men :

/'.;?'> +51Q. +s,5. =U
en daar volgens (11) /^, = — P enz.

p,P+q,Q + S,S^O,
j

en ook l (13)

/,.'Pf ,y,=g-l VS=0. j
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§ 4. Zij i'cii (i|i|i('rvlak U.-.^ liL'[)aiil(l door de vcriiclijkiii-ien

X :=z aui'vi'i , 1

y = bu<lr<h ,\ (14)

z z= t'W* r'i
, ]

De roürdiiiaallijiuMi r = constant zijn lijnen van het stelsel
6'(/>.Y..y),

de ('(UH'dinaallijneii // = ronslant zijn lijnen van liet complenienlaire

stelsel C(/>,,(/i,.v,). J)e twee, door ieder punt P,(.»-',,?/,,2,) van O^i
gaande, ooördinaallijnen liebben in dit punt hetzelfde osonlatievlak.

Dit üeineenschappelijk oso(daliev!ak uaat door de twee raaklijnen in

P^ aan de beide coördinaatlijiien, en daar deze raaklijnen respectie-

velijk tot rieiitingscoefüknenten hebben

px„ qy„ sz,,
j (lo)

en Pi*--.'?iy,i«i^,. ]

zijn deze raaklijnen verschillend en is het gemeenscha|ipelijk osculalic-

\ lak te\ens het raakvlak in P^ aan 0,c^.

Dit geeft de stelling:

De tioee stelsels coördinwxtlljnen zijn de stelsels dsyinptotische lijnen

op 0,-i-^ (/egeveji door (J4).

In ieder punt P^ op 0,c^ zij" •l'? raaklijnen aan Cf\ip,q,s) en

6V,(/^i> ?!' *'i)
^'^ hoofdraaklijneu daar deze krommen de as}-mptotische

lijnen zijn. In ieder reëel pnnt op ''^,.,, zijn dus izie (15)) de hoofd-

raaklijnen reëel en vei'schillend; dit geeft de stelling:

Alle punten op Occ^ ziji^ hyperboll'ich.

De vergelijking \an het oppervlak (Ar, is;

::r(rar=' *'»-

waarin k is het kleinste gemeene veelvoud \an de noemers van

P, Q en S. (3) nadat deze breuken tot hun eenvoudigste gedaante

herleid ziju, Aan deze vergelijking (16) wordt inderdaad voldaan

door de waarden ^14) van de coördinaten \an een willekeurig punt

op Occt dus voor willekeurige waarden van ii en r. daar men identiek

heeft (12, 13).

pP+qQ + sS=0,

Daar (} negatief is [p<Ciq<Cs) kan men voor vergelijking (16)

beter sehrij\en :

_j,/'t ,Si- _ j5^-Q/.- (17)

Gevoli/ I. De graad \ an het oppervlak CV,,, is {/' J^ S)k.

Men heeft namelijk:



P+ Q-\ .^=— PQS:>Q,
p \

-^y-Q-

Ut'rohi II. Dt' o|)|K'r\ laUkiii n waarop de lijiR-ii der stelsels

M /'•'/ ••) cii (-{/>,'/.'!) de as\ Miptotisclu' lijnen zijn vormen een

bundel.

(li'volij III. I)(' iiasiski'oniuic \an den liundei uppervlakUen (>,r^

beslaat iiii de zijden \an den sclieexen \ierlioek 'V.V., )'« /Tx (A ieder

eeniiïe inalen ueteld.

(tcvo/i/ 71'. De eoniplox der liuol'draaklijnen van den bundel opper-

vlakken (A-,-, wordt uevoruid door de raaklijnen aan de krommen
van het stelsel (J{ /i. </. .<) en aan ile knunineii \an liet complemen-

taire stelsel C{p^. 7,. .V,).

^S 5. Zij uil omgekeerd gegeven de \'ergelijkin,ii- van een oppervlak

xl'yM:y = B (18)

waarin /.. }f en X gelieele getallen zijn. die geen aan alle diic

geuieenen taetor bezitten, dan wordt gevraagd de vooiwaarde te

be])alen waaraan /.. M en N moeten voldoen, opdat dit oppervlak

tot asymptoli.sclie lijnen hebbe de lijnen van een stelsel C{j),q,s)

en dus ook die van liet complementaire stelsel C(/),. 7,. •>•,). Het is

hiertoe voldoende, dat op hel oppervlak (18) gelegen zijn krommen

van beide stelsels; men moet dan hebben

pL + qM + sN= Q
I

en

of

{?+ <] f-") {pL+qM+sN) — 2 {p-L + q'M+ s'N) = O,

wat door (19) wordt:

p'L + q-'M + s'-Nr=:0 (20)

waarin /), 7 en .9 gelieele getallen moeten zijn.

Men vindt gemakkelijk uit (19) en (20):

P _ — LM ± l/|— LMN{L-\-M + X)\

7
"~

L{L-\-N)

Daar p en </ gelieele getallen zijn moeten, moet de wentel in

— LMN {L-\-M-\^N) reëel en' rationaal zijn. dus mogen L. M en

N niet alle het zelfde toeken hebben. Zij verder a" het grootste

gelieele kwadraat, dal op LMX deelbaar is eii //" het grootste

kwadraat dat op L -\- ^f -{- \ deelbaar is. zoodat LMJV-.a^ en

{L-\-M-\-N) : h' slechts priemlacldreii bezitten die slechts éénmaal

voorkomen in ieder, dan nuiel men lieblien :

LMX-.o-' — — (Z f,1/ I
.V : //- (21)

SiibslitueerI men de hieruit volgende waarde van — {L-\-M-{-N)

/>,L+ 7,J/+.,.V=0,
i

^^^^
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iii dl' IhixciisIuuikIi' iiildiiiklciii;: \aii /;:'/ilaii \ iiidl iiicii 'jcni;il<l<c'lijl<

—-- — = . . . (22)
M(a±ibN) -u(L\-N) M{a=fzbL)

'

Zodtlia (lus L, M ('11 .\' xuldocii aan de \(»<)r\\aardc (21) \ iiidl

men stellen <ïetallen (/i, t/, s), {/)'.q',ii'} en dns ook twee stelsels

Urominen ('[/>. (/.s). ('{/>'.(/'..-') die op liet oppervlak (18j liji^en.

Na eeni^e lierleidinjien vindt men // : i/' :
*' = p^ -. e/, : .v, , zooals ook

uit de afleiding- van (/y, r/, s) en (//. q. s') volgen moest. Men lieeft

dns de slollinu-:

Een oppervlak

is een oppervlak dat tot asyinjitotische kroiiuiwii heeft krommen van

de stelsels

C{M(a-X-'jS), — a(L^-N), M{a-bL)),

en

C (M (a-bN), -a {L+ N), M(a+ bL)),

zoodra L, M en lY voldoen aan de voorwaarde

L + J/ -f ^V = — - LMN,

ivaarin a en b (jeheele (jetallen zijn.

Het eenvondigste voorbeeld van een oppervlak .t^ y^'z^^^ B

waarbij voldaan is aan de voorwaarde L^M-\-N= -LMN.
a-

is de hyperbolische paraboloïde

jsz z=. By.

De vergelijkingen (22) geven nn

jO r= O, q^ s en «1 = O, p^ = q^ .

De stelsels 6'(0, 1, 1) en C' (1.1.0) zijn stelsels rechten, die op de

paraboloïde de asymptotische lijnen zijn.

§ 6. Op ieder oppervlak 0^, liggen behalve de twee stelsels

asymptotische lijnen C{p,q.s) en C{p^.q^.s^) nog stelsels krommen,

behoorende tot de stelsels

C{p + /./>„g + ;.'/,,.v + /..^)

en wel \oor iedere rationale. positieve of negatieve waarde \an /.

Zij namelijk /*,
(•'•'i- J'i. -O een pnnt op ^_>„-, xoodat dns

x^t'l'z^Sk — By-UJ'\

dan ligt op (>„, ieder punt der kromme

X := .;r,</'+'Pi
, y = y^tl+'"li , z ^=. c/«+'«i

daar uit de identiteiten (12, 13) volgt
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/'(/' + >/',) -f Q('] + ^'i,) + S(»+).s^) = 0.

Zijn /., vu /., twco willekciirijie waarden van /. dan is de didiliol-

\ciiiDudin^' der vier laaklijiicn in ciii jumiI /', op 'I,,. aan de door

]\ fi;aande krommen der stelsels

C {/>. q, .-), C (ƒ),, y,, «,), C (/> : /.,/),, 7+ ^,71. « f ^-i^).

steeds gelijk aan /, : ^.j . en dus onafliankelijk van ac, . y, , c, . Peze

dul)belverlioii(linji: is dns over liet geheele oppervlak constant.

Neemt men b. v. P., = 1 : ^/>+f/+*),

^, = (/'.^-'^ -•",):(-/' ' 7+-'')(/'-? l-«i(/'+ 7-«''

dan zijn de twee stelsels krommen correspondeerende met deze twee

waarden van ;.. de twee stelsels C{p\q\s^'t en C'(/j,-, y,', .s-,'}.

De dnlibelverlionding dei- raaklijnen in ieder willekenrig [iiint van

0,r aan de door dit pnnt gaande krommen van de stelsels:

cir-']--^) t'(y'p7.'^). C{p\<i\s^-). ^(/.,^<;,^.s,').

is dns ;

o-,tiifMtlï+iH^ -) ^^, ,^ , „^ ^. ^

(/' + 7+«)(Pi-|-7i f«!'

Deze dnbbelverlionding wordl nul ot' oneindig indien van de vier

raaklijnen er twee samenvallen ; de aan deze i-aaklijnen rakende

krommen vallen dan ook samen. Zijn /i, </ en .v positief en is

I) <^ G <C •'" •''^" wordt de dubbelverliouding sieehts nul inilien

s = n -\- (/ en slechts oneindig indien j)^-\- q^-\- .-!,=0. In het eerste

geval vallen samen de stelsels C'(/>,, cj-i, .v,) en Cipi', q^', .ii"), in het

tweede geval de stelsels C{p,q,.s) en C {}>,', q,', .f,').

Zij omgekeerd een kromme \an een stelsel C{/J,q',s') gelegen op

het oppervlak 0^-^ dan is het steeds mogelijk een waai'de van / te

vinden, zooilat het stelsel 6'(/> + >7^. 7 + ^7,. >•• + ''->•O sameinall

met het stelsel (' {p', q', •>')•

Er moei dus bewezen worden, dal licl niduclijk is wortels / en fi

te vinden, die voldoen aan de drie vei'geiijkinueu :

P + ^P^ + W' = O,

;' + ^7, -t- f*7' = *i.

s + Xs^ + lts' — 0.

Deze drie vergelijkingen zijn afhankelijk, daar de drie eerste leden

respectievelijk vermeingvnldigd met /'. (j en N te samen nid op-

leveren, wam de kromme ('(//. 7'..v'j ligt slechts op '>,,, indien

Pp' + Q'ï + &' = 0.

Daar bij dit bewijs niet gebrnikt is dal de twee stelsels f (p, 5', 5)
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en 6'(/>,. 7,..v,) c"()iri|)lom('iilair zijn, zoo ncldl deze jstcllinp,' ook voor

icdiM' oppor\laU Ix'scliicvcn door Uroinincn \an con stelsel C(f>,f/..-<)

welke ecu l<roiniiii' \aii een slelscl C
(
p... q^. s,) ontmoeten.

§ 7. Als l\{.i\, 1/^. :^) een willekenri<;!; punt np ^^^.c^ is. dan zijnde

beide regeUlakken. die (>,,., osenleei-en lanj^s de door 7-', f^aande

kromme van hel stelsel C'(/>-j-^/>,. v+^'/j. .v-|-^..>-,") de beide opper-

vlakken \vaarvan de besclirijxenden zijn de lioofdraaklijnen van (-'cc,

'

in de |piinliMi dezer kroninic Uezc twee oscnleer'end(> regelvlakken

worden dus voorgesteld door de twee vctlgende stelsels vergelijkingen :

x^x^tP+''Pi{l +pr),
j

.;• = x^tP+'Pi{l +p,r), 1

y =z ,//?+>7. ( 1 + 9.), (/ ) ,/ = y ,W+> 7. ( 1 + y, .),(// )

s= z^t+'h (1 +«y).

'

s =z 2,t'+'«i (1 -f s,t').

)

Zoodi-a twee oppervlaliken beschreven worden door krommen van

een zelfde stelsel C{p,q,s) bestaat de snijkromme dezer oppervlakiven

alleen nit, al ot' niet ontaarde, kronnnen \ an dil stelsel C{p.q,s),

daar de door ieder gemeenseliappelijk ptint der beide oppervlakken

gaande kromme C'ip.q.s) op beide moet liggen. Daar nu de beide

Occ, osouleerende oppei'vlakken J en [J zoowel als (><cj zelf be-

schreven worden door krommen \an het stelsel C{p-\-^-p^. ï+'-Ji,

.^-[-/.fi) of korter 6'(^)- zoo bestaat de snijkromme van elk dezer

regelvlakken met (-',<, en ook de snijkromme der twee regelvlakken

onderling uit krommen van het stelsel C(A).

Is / = O. m. a. w. valt het stelsel 6'(^-) samen met het stelsel

C {p, q, s) dan is het regelvlak / ontwikkelbaar. Valt het stelsel CW
samen met het stelsel C{p^, q^, <,j zoo is het regelvlak // ontwik-

kelbaar.

Neemt men A, = — /, <lan i> de dubbelverliouding (zie § 6)

ij : X, ^ — 1, de vier raaklijnen liggen dan harmonisch. Daar de

raaklijnen aan de krommen van de stelsels C{p, q, s) en C{pi, q^, s^)

de asymptoten der indicatrix zijn,. zoo zijn nu de raaklijnen aan de

kromme der stelsels C'(/i) en 6'(

—

^i) tuee toegevoegde middellijnen

der indicatrix. De twee stelsels krommen correspondeeiende met /,

en — .'1 zijn dus op (Ax, toegevoegd.

Het ontwikkelbaar regelvlak dat (),,^ omhult langs een kromme
van stelsel C'(^i) heeft dns tot vergelijkingen

w = .V, (1 + i- {p - ;., />,)) </'+'./'.

,

y = y, (1 -r i' {q - >., '],))
^'/+'.7,

,
' . . . . (Il/)

« = c, (1 ^- V (s — X, .V,)) t^+'iH. I

Dit regelvlak is inderdaad ontwikkelliaar, daar het mogelijk is,

V zoo te bepalen, tiat de richtingscoëflicienten van de raaklijn aan
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dv kromnic van lii'l stelsel f'(?-,) u|i dit regelvlak /// gelegen en

eonespondeerende met deze waarde van r. evenredig worden niet

de rieiilingscoëllieienten van <}o heselirijvende reeiiten.

Het is inderdiuid mogelijk wurlels v en w te vinden, die voldoen

aan de vergelijkingen .

P+ '^-iPi -^ '• (r' - '^i' /'.') + " il' — ''•. /'.) = *^-

,y + /, ,7, + V iq' — / / y,=) + «• (<] - ;., O, ) ^ O,

s + A, *•; + V (*•' — / ,= »/) + (f (s — ;., •.•,) = o,

daar de som der drie eerste leden, respectievelijk venneiiigvuldigd

met P, Q en .V. nnl is.

Ook dit omlmllend oniwikkelbaar regelvlak snijdt O, ,, nog volgens

krommen van het stelsel 6'
('m) waartoe ook de eontactkromme

behoort.

s

§ 8. Neemt men voor \ de waarde , dan wordt v

—

a,.v,=:0,

en het stelsel f('.,) is het stelsel C'(;>(6'— /j), 9 (>• — 7), 0;. Het

toegevoegde stelsel, dns dat eorrcvspondeerende met de waarde

;i, = — /, ^ .>•:.»•,, is nu het stelsel C {pij, pq, s^). Het eerste stelsel

liestaat nil vlakke krommen, liggende in vlakken c := constant ; het

tweede bestaat eveneens uit vlakke krommen, liggende in vlakken

dooi' de /f-as.

Het ontwikkelbaar regehlak /), dat (A,, i'aakt volgens een kromme

van het stelsel 6' (/>(•-• — />,</{< — '/J, 0) wordt beschreven door de

raaklijncn aan de krommen van het stelsel Cf/x/, /></, .y,) en heeft

dus tot vergelijkingen

:

.e=.r, (1 -f-
pqv)tPl^^-P),

>l
= ;i,(l + pqc)t9'-l),

' = '. (1 + «.'•);

waarin .Ci,.'/i en z^ voldoen aan de betrekking

,!;,/'^- SjSi — 5y-afc.

Daar het stelsel toegevoegde krommen der oontaetkrommen vlakke

krommen zijn, wiuir\an de vlakken door de /f-as gaan, zoo moet,

volgens de stelling \an Koknigs"), het ontwikkelluiar regelvlak D
een kegel zijn met top op de Z-as. Men verifieert gemakkelijk dat

alle beschrijvenden van J) door het punt o.ii,.-,(l ^j, gaan.

Het ontwikkelbaaj- regelvlak JJ' , dat U,, raakt volgens een kromme

van het stelsel C{i)q,pq,s^) heeft tot vergelijkingen:

') G. Dabboux., Theorie gun. des surfaces T. 1 § Vil.



.V = ,-;, < 1 -I- /) (s —
i>)

r
I

If"/,

</ = uA^ + 7 (•- — 7) '•
!
<'"/.

1>(' l)esclii-ij\ enden van (lil unlwikkellijuir re^elxlak lieliben een

conslante rieliling en D' is dns een omlnillondcn 03'liii(kT.

Voor A, 3= — j). j), en P., = — y : r/, verkiijt;! men fsoorfgelijko

resnltaten. Men heeft dns de stellingen :

I. De vlakke doorsneden van 0^^ met vlakken door een rlhbe van

het coordinalenvlervlak zijn toegevoegd aan de vlakke doorsneden met

vlakken door de ribbe, die de eerste kruist.

II. Het ontwikkelbaar regelolak, dat (),,.,., omhult volgens een kromme

gelegen in een vlak gaande door een ribbe van het coordinatenvier-

vlak, is een ke^jel met top liggende op de ribbe, die de eerste krnist.

III. E/k dezer ondmllende kegels snijdt Oc,^ nog bovendien in

krommen van hetzelfde stelsel C{k), toaartoe ook de contactkromnie

behoort. (§ 7).

§ 9. Zij A{a.b.c) een willekeurig punt dan ligt de contael-

kronime van den raakkegel uit A aan Occi getrokken, op Oc^,

waarvan de vergelijking is

en op het eerste poolvlak van ^1 ten opzichte van Ore, ; van dit

poolvlak is de vergelijking

-(^'4- (3+6)73=0.

Elimineert men B nit deze twee vergelijkingen dan vindt men:

Faiiz + QLiz -\- Sc.vy — (P-(- Q^ S) .vyz =r O . . . (2:3)

De contactkromme ligt dus steeds op een kubisch oppervlak 0'a

voorgesteld door (23). Daar de vergelijking (23) van 0\i onafhankelijk

is van B zoo blijft 0'a hetzelfde voor alle oppervlakken O,,,, ; men
heeft dus de stelling

:

Trekt men idt een vast punt A raakkegels aan alle oppervlakken

Occi ~oo is de meetkundige plaats der confactkrommen een kubisch

oppervlak ( >'a .

Daar de raakvlakken van Oen J"'''^ de oseulatievlakken der stelsels

C[p,q.s) en C{p,. q,. s^) zijn zoo is het oppervlak Oa ook de

meetkundige plaats der [iiinteu F wtiarvoor de oseulatievlakken aan

Ci'{p,q..f] CU aan Cp{pi, q^, s^) door het punt A gaan; dit kan

gemakkelijk direct bewezen worden dooi" gebruik te maken van

vergelijking (4).

88
Verslagen dor Afdeeliu^ Natuiirk. Dl. XXI. A". 1912/13.
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r)a;ii' (>_i door do zes ril>l)eii \ aii licl oorti'diiialciiN iorv lak naat,

\aii welke er \ ior op O^r, lisTireii. zoo bestaat de snijkromiue van

()„. en (/.i uit de foiilactki-diiinic eii uit dc/.c vier liliticn. liet

raakvlak \aii '^.i in een punt op een der ribben is voor alle punten

dier ribbe liet/.elCde en verschilt van de zijvlakken van liet eoördinaten-

viervlak. Daar men steeds lieeft S <C — Q en wij \oorU)opi<r aannemen
/-* — Q. zoo vallen de raakvlakken van Occ, langs de vier riltben

samen met zijvlakken \'an liet coördinaten viervlak. Ieder der \ier

ribben telt dus tot de snijkromme evenveel malen als aangeduid

wordt door haar veelvuldigheid op Oc,,.

Nu is op O,,., de ribbe OXx steeds »SI'-voudig en l'^ /^ao is steeds

(,5_|_Q_|_7»^^-.voudig, terwijl als /'> — Q de ribbe A'x F» is Sk-

vondig en de ribbe OZx. is — Q/,'-voudig. De vier riblien tellen dus

nu samen voor ^,3.S'+/'*K' gemeenschappelijke rechten. De totale

snijkromme \an Oa en (>cr, is van den graad 3(P-|-.S)/:; rest dus

een contactkromme van den graad 2 Pk.

Is F <C.
— Q zoo telt de ribbe Xoo Ya> op Oco,, (P+Q+«S;X,-voudig

en de ribbe OZx> telt iV-voudig. De vier ribben tellen nu als

(3,§_|_3/»--|-2Q)/; rechten, behoorentle tot de snijkromme. De conlaol-

kromme is dus nu van den graad — 2Qk.

Heeft men J'^ Q en dus ook 5:= <S + (,? + ^' 'l;>ii i"^ liet

raakvlak langs OZx, aan (Ar, niet constant, en \a]t dit raak\lak

dus ook niet samen met het raakvlak aan Oa langs deze ribbe dat

hmgs deze ribbe constant is ; evenzoo voor de lijn F» i^x De veel-

vuldigheid waarmee deze beide rechten tellen moeten tot de snij-

kromme is dus ook nu nog gelijk aan hun \eel\uldigheid op (>„i-

De ribbe A'oo Vx is nu op (Ac, /S/(-\oudig en de ribl)e (>Z„ is

PA'-voudig. De graad van de contactkromme is nu 2Pk^ — 2Qk-

voudig.

Uit 7'= — (2 volgt

(,_;^_^)(^_^) — O,

dus of s' = 1/ -\- p of 7 = [). In het eerste geval is öcq een regel-

vlak (zie ^ 3, ^ 14). in hel tweede geval een plat vlak (zie ^ 3).

Daar het punt A in 't algemeen niet op het oppervlak (),.(^ ligt,

zoo ligt het ook niet op de contactkromme en de graad \au den

raakkegcl uit A aan (Af, is gelijk aan den graad van de contact-

kromme. Dit geeft de stelling:

De (jraad van den rnakkefjel uit een iriUekeurig punt aan 0,c,

(jetrokken i.f het ijrootste der twee (/etallen 2 Pk of —2Qk.

Ligt het punt .4 in eeu der zijvlakken van het coördinatenviervlak
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tiaii (iiitaurilt '
>" in lii'l zijvlak waarin .1 gelegen is cii in con

kwadratisclioii kejid nifl iii'l overslaande lnick|iiinl \an het (•(«•r-

ilinaUMi\ici'\lal< l')l lii|).

IJliI licl |)uul .1 o|) een der ril)beii \an lid. ((Kirdiiiatciiviervlak

(hui ouiaardl <
>" in de twee zijvlakken door .1 en in een derde

|ilal \hd<. De contaclkroninie is dan vlak zie §8).

§ KK De klasse \ an den raakkegel is gelijk aan de klasse \an

(A,-, en daar O,.,.,. ZQoals vvij zien znllen. van de klasse {P-{-S)k ii^,

zoo is ook de klasse \an den raakkegel l'-\-S}k.

De klasse van (>„., is namelijk gelijk aan den graad van 0,^.^.

(laai- i\c w ederkeerige poolfignur \au Occ^ weer is een oppervlak

Oc-t • i^e homogene vlakcoördinaten («, ,i, y, d) van een raakvlak

aan (>,,, dat is dus van een osonlatievlak aan een kromme Crp,},.'»")

voldoen aan de voorwaarden (zie § J, vergelijking 4):

«_ i^ r <f

P : ic^u^PL\Pi Q : bu^9v^<ii S : ««/t'/i FQS
'

waarin (.'',,//,.-",) de coördinaten van een punt op O,,, y-\]n en u^. i\

de parameters correspondeerende met het raakpunt. Vervangt men
i : M, en J : i\ door u' en v' dan vindt men

u'Pv'Pi

et: <( =

,i:(fz=

V : (f= — .

De coördinaten van de pool van het raakvlak aan U,c^, ten

opzichte van het kwadratisch oppervlak

x' +/ + r= + 1 z=0 (24)

zijn dus. op constante factoren na, gelijk aan de coördinaten van

een punt op 0^,., (zie § 4. vergelijkingen 14).

Is dus dé vei'gelijking van Occ,-

dan is de vergelijking van de wederkeerige poolfignur ten opzichte

van (24)

•^ B {PS+Q qp+ssP+Q\k

Het produkt der parameters correspondeerende met twee weder-

keerige pooloppervlakken uit den bundel Oto, is dus constant en wel

[PU+S QS+P SP+Q\-K
88*



1342

§ Jl. Is .9j = O (laii zijn de a'^vmptofische lijnen van liel stelsel

Cipf fji,.s^) rechten; voljiens een liekende stellinir moeten dus vier

willekeurige asymplolisplie krommen van het stelsel C[p,)/.s) alle

heschrijvende rechten ï^nijden in j^roepen van 4 punten waarvoor de

dnbbelverlioudin<ï constant is. Deze stelling: geldt niet alleen voorde
regelvlcvkken waarop de krommen C{p,q,s) asymptotische lijnen

zijn. maar voor elk rcüelvlak beschreven door deze krommen.

Bewijs: Zij het regelvlak voorgesteld door de xergelijkinuen

:

X =:{a -\- av) tP

y = ib + i3v)l'i (25)

Laat P, . I\ . F, en J\ de vier punten zijn, waarin de vier

krommen C'{p, q, .v) concïpondecrende met de vier parameterwaarden

i\ , ?', . i\ en ?', , de beschrijvende rechte snijden, die correspondeert

met den parameter ;, . Deze vier punten liggen projectief met hun

pi'ojecties op de A-as. welke vier projecties weer projectief zijn met

de vier punten op de A-as, waarvan de .f-coördinalen zijn:

a -\- «r, , a -f- ai', i « + «fj . a + ««\.

Daar deze vier coördinaten onafhankelijk zijn \an t,, zoo is de

dubbelverhouding der vier laalsigcnoeinde punten onafhankelijk van

tl- De dubbelverhoudinu der vier punten P^, P„ P, en P^ is dus

ook onafhankelijk van /,, m.a.w. deze dubbelverhouding is dezelfde

\oor elke groep \an vier punten, waarin een besclirijvende rechte

de vier krommen C{p,(/,-s), correspondeerende met de parameters

V,, v„ V, en i\, ontmoet.

Voorbeeld. De krommen van het stelsel 6'(1,2,3) welke een

willekeurige rechte ontmoeten liggen op een regelvlak van den

vierden graad waarvan een der kubische krommen 6' (1, 2. 3) dubbel-

kromme (knoopkromme. geïsoleerde kromme of keerkromme) is.

Volgens de juist bewezen stelling zullen dus elke vier krommen van

het stelsel C(J,2, 3) alle beschrijvende rechten ontmoeten in vier

punten waarvan de dubbelverhouding, voor elk viertal krommen,

constant is.

§ 12. Als de coördinaatassen onderling loodrecht zijn. vindt men

gemakkelijk voor het puut P{x,y,z) der kromme Cp{p,q.s), cor-

respondeerende met de piirameterwaarde t. voor de eerste afgeleide

van de boo<j:lengte o

:

Zij .Li9 de hoek tusschen de binormalen der kromme C{ji.q.s)
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in de punten met parameters < en <+ A/, dan vindt men gemakkelijk:

dü^_ PQS\p\v' +q'y' -
f- s^z' \i

~dt~
t X y z

^' + - +-
f
.1" V z

Voor den torsieslraal q vindt men dus

dö xiiz

dl9 PQS \

Voor den torsiestraal Oj in hetzelfde {)unt F \an de kromme
Cp(/?i, '/,, .N'i) vindt men

en daar P^ = — P. Q, — — Q, S, = — S (zie § 2, verg. 11;,

I H =
I

(>. !')

In ieder punt van liet oppervlak Occi is. van de schroeven die de

asymptotische lijnen oseuleeren, de eene rechtseh, de andere linksch,

daar de determinant

y .'/ y

j:2/z

fq's'(F^Q + S)

voor de twee asymplotische lijneii legenges'ield teekeii heeft.

Als X, Y en Z de richtingscosinussen der binormaal zijn en

d de afstand is van den oorsprong tot het oscalatievlak in liet punt

(.r, y, c), dan vindt men gemakkelijk

1
P' Q» S

--^

h S P Q= XV =YZ~ = ZK -

d

Q = XYZ PQS
xyz PQS

Zij h'f de hoek tusschen de raaklijnen aan een kromme van het

stelsel C{p,q,s) in de punten correspondeerende met de parameters

< en t -\- Lt dan vindt men :

P' Q\ S^ k

d(f

~dt

pqs xyz
X' '^f +e'

t{p\T' +q'y'- ^.rz')

waaruit \oor den kromtestraal R \-olgt :

1) Pascal, Rep. di Mat. Siip. Gap. 16; § 9.
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3

dtp (P* Q' 5'Ni '

of als «. (i en •/ ^'p liockon zijn. die de laaklijii maakt niet de

coördiiiaatasseii

1 \P^ Q- S'W— = cw « fos ,ï i'o.s y -, + -r + -7

Mon lieeft tlus

PQS cosa cos3 cosY

en

7? A YZ
<t costtcos^cosy

Als «,.(?,.•/, de hoeken zijn. die de raaklijn in hel \)nnt P{,r,>/, o
aan Cp(p^, q„ •i^) niaakl met de coördinaatassen, en als /i', de kromte-

straal in dit pnnl \an dc/.c kromme is. dan vindt men :

d
R

P^Q^S\cos((^cos^^cosy^

R
1
cosa.^cos;^^cosYy

1

jR,
1 I

cosacos^cosy
\

^ 13. Daar de raaklijn in hel punt /', aan de kromme Cp_(//. y'..s')

tot richtingsroëClieienten heelt :

zoo is deze raaklijn. indien de co(">rdinaatasscn onderling loodrecht

zijn. de norraaiil in 1\ op het door /', gaande kwadratisch opper-

vlak \an den bnndel

/.r» -f q\f -\-s'z'' — n (26)

De oppervlakken van dezen bnndel (26) snijden dus alle krommen

van hel stelsel C{p,q,)i) loodrecht en bijgevolg ook alle oppervlakken

beschreven door krommen \an hel stelsel C\p. 5, .sfj. Bo\endicn snijdt

de bundel (26) ieder opjtcrvlak beschreven door krommen C(p,q,s)

volgens de orthogonale tiajcctorien van deze krommen.

Daar hel oppervlak Occ^ beschreven wordt door krommen van (!!<

stelsel C{X) (zie ^ 7) zoo heeft men de stellingen

:

I. Ieder oppervlak uit het net

px' + qy^ + sz' + l{p,.v'-rqy^s,:'-)=zii . . . (:27)

snijdt ieder oppervlak Occ^ loodrecht.

II. De orthogonale trajectorien van de op Occi gelegen krommen

C(A.,) zijn de snijkrommen met de oppervlakken uit den bundel:
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px* + (]f + sz- 4- A, (p,.r' + g,i/ 4- s,z') = [1.

III. E/k (Ier vierdcijvnrulski'ommen, die de basinkromme is vaneen

lol lul nel (27) hehoorenden bundel kwadratische oppervlakken, snijdt

elk oppervlak 0^-^ loodrecht.

IV. In 'l liijzundi'r irorden de orthogonale trajectorien der asijmp-

totische krom men op 0„^ uiUjesneden door de bundels kwadratische

oppervlakken

§ 14. Zij .s = ;>-(-'/: ''•' .ü'etallen p, q eii .s' zijn dus twee aan

twee oinletliiiji- priem. Men vindt nu p, :=z q^ z=2 pq , s^ = O ; het

complementaire stels^el ('{p^ . ?! > •''i)
is dus een stelsel rechten, rus-

tend op de Z-as en op de ribbe X^ F^^ . Het oppervlak Oer, is nu

een regelvlak met twee rechte richtlijnen.

Men \indt \crder :

9+P
het kleinst gemeene veelvoud k der noemers van F, QcnS is dus

q -\- p of {q-\-p) 2, al naar een der twee getallen q en p oneven

is of beide oneven zijn.

Veronderstellen wij eerst, dat een dor twee getallen p en q even

is (zie ^ 15. voorbeeld I en III).

De vergelijking van het regelvlak (),,., is nu :

.v<l+rz<l-P = By9+F;

het recehlak is dus \an den uraad 2q. De raakkcüel is van den

graad 2Pk =: 2 {q-\-p) (zie ^ 9) en van de klasse 2q.

Zijn p en q beide oneven en p — q en p -{- q dus beide even

(zie ^ 15, voorbeeld II, IV en V) dan is de vergelijking van 0,.^,

:

Occi is dus een regelvlak van den graad q. De raakkegel uit een

willekeurig puni A is van den graad (q-^p) (zie § 9) en van de

klasse q.

Het regelvlak. dat ''>«., osculeert langs een beschrijvende rechte /,

wordt heschrexen doi)r de hoofdraaklijneu van Occt in <lc punten

van / welke niet samenvallen met /. dus de raaklijnen zijn aan

krommen van het stelsel Cip. q. p-\-q)- Dit osculeerend regelvlak

heeft dus tot vergelijkingen

,i- = .i-j (1 +;>()*

,v = J/l (l+'7'')'i

~- = M [1 + O' + 7) '1-
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De vergelijking van dit regelvlak is:

1-yi — .v«i ^— ^,

^15. Voorbeeld I. Zij /) = !. 7 = 2. s = 3; men heeft dus

.y r^ p + r/. y., = 7. = 4" ^•. = <^- P=- Q = t, S=j. De ver-

gelijking van liet regelvlak. dal de kubisclie krommen van het

stelsel r(1, 2. 3) tot asvniptotiyche lijnen hoeft, is dus

.!•»,- = B;/'.

Voorbeeld II. /; = 1. 7 = 3. .v =: 4; men heeft dus s = i)-\-q,

Het oppervlak, dat ile \ ierdegraadskrommen niet twee station-

naire raaklijnen, dus van het stelsel ril, 3. 4), tot asymplotisoho lijnen

heeft, is dus liet derdegraadsregelvlak

.t'-—Bii\

De twee reëele klempunlen o|) de dubbel rechte van 0^.,., zijn tevens

de twee raakpunten der aan alle asyinptotische lijnen gemeenschap-

pelijke stationnaire raaklijnen.

De sniikioinine van (_>,,, niet een \ lak ,/= constant bestaat uit

de lijn o|( oneindig in dit \ lak vn uit een kroinnie \an liet

stelsel C(0. i.2). Het regelvlak. dat C>cc, oscnleert volgens deze

snijkromme. wordt voorgesteld door de vergelijkingen :

j; = j:, (1 + r).

,/ = </,(! + 3i')<.

.- = c.(l+4r)r^

De vergelijking \an dit osculeerend regelvlak is:

fz, (4.C-3.B,) = z>i;- (d.v-2.T,)\

De snijkromme van dit derdograadsregehlak met CKr, bestaat uit

de contactkromine driemaal geteld en uit de beide rechte richt-

lijnen op (Kc,-

Voorbeeld lil. Zij /) = 2. 7 = 3. s = p^q = b. 0,„ is een

regelvlak van den graad 27 = 6 waarvoor de vergelijking is:

x^z = Bf.

Dit regelvlak bezit dus een stelsel asyinptotische lijnen van den

graad vijf.

Voorbeeld IV. Zij
i>
= -\. q = b. .v = p + 7 = 6. (>„, is dus

regelvlak van den graad 7 = 5. waarvan de vergelijking is

:

x'z' = B>i\
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Dil rof>-elvl;ik \aii (Umi ^ruad \ ijf lic/.il dus oen slclscl asyinpto-

tisclio lijrion van don graad zes.

\'oorl)t'el(l r. Zij /y z= 3. ^ := 5. s = p -\- (j —.^. O,.,.^ is dus

regelvlak van den uraad // ^ 5, mot vergelijking:

.f'. =r By\

Voorliiwlil r/. Als het eorsto stelsel asympfntiselie lijnen uit

kroninion xan liet stelsel ^'(1.3.6) bestaat, dan behooron de asynip-

totisclie lijnen \an hot tweede stelsel tol het stelsel C(2. 3, — 3).

Heide stelsels zijn dns krommen \ an den /.osden ui'aad.

De. x'eru'elijkinL;' \an O,.,.^ is;

x'z — By\

Vooi'bedd Vil. Als het eerste stelsel asymptotische lijnen behoort

tot het stelsel C(l, 2, 4) dan behoort het tweede stelsel tot het stelsel

(;^5,,6. — 4).

De \ergelijking van O,.,-^ is nn

.,;».' = Bil'.

Microbiologie. — De Heer Bki.ikhinck biedt eene mededeeliiig aan

\an den Heer H. J. Watekm.\n: „De beteekenis van kaliuin,

zwavel en magnesium bij de stofioisseUnii van Aspergi/lus nii/er."

(Mede aangeboden dooi- den Heer Hoogewerff).

Uit vroegere onderzoekingen ') is gebleken, dat de elementen kool-

stof, stikstof en tbsfor in jong schimmelmateriaal in zeer groote

lioe\eelho(len xotn-komen, dal echter met het ouder worden weder
belangrijke hoeveelheden als koolzuur, ammoniak en fosforznur

worden uitgescheiden. Gedurende de ontwikkeling daalde het plastisch

aequixalenl van de koolstof tot op de helft, bij de stikstof was er

eene drievoudige ophooping, terwijl de hoeveelheid fosfor in een

jong schimmeldek tienmaal grooter was dan de in een overeenkomstig

oud schimmeldek aanwezige hoeveelheid van dit element. Ook werd
de werking- van verschillende invloeden, zooals temperatuur, concen-

tratie, waterstofionen, boorzuur, mangaan, rubidium enz. op de

stofwisseling bestudeerd, waarbij meestal snelheidsveranderingen in

het stofwisselingsproces werden waargenomen.

Thans heb ik dit onderzoek meer qualitatief voortgezet met kalium,

zwavel en magnesium en ben daarbij tot de volgende resultaten gekomen.

1) Folia microbiologica Bd. 1 p. 422; Verslagen Kon. Akad. 191-2. p. 579, 772,

100-1.
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(7. Kaliinn.

Hierbij werd uitgegaan van een voedingsvloeistof van de in

Tabel I aangegeven samenstelling. De beslanddeelen der voedings-

vloeistof bij de serie proeven \an /; waren vrijwel dezelfde als bij

die van a, alléén was geen oalciuin toegevoegd, omdat, zooals ik

reeds bewezen heb, het niet toevoegen van dit element onder de

vermelde omstandigheden, van geen invloed is op snelheid of aard

der stofwisseling. Ditzelfde vond ik trouwens ook voor het chloor.

Steeds werd gekultiveerd in ERi.EN.MEi.iKR-kolven van Jenaglas en

van 200 cM' inhoud, terwijl het volume der voedingsvloeislof 50 cM'

bedroeg. Het gedistiiicerde water werd voor deze onderzoekingen

opnieuw door distillatie in apparaten van Jenaglas gezuiverd. Uit de

proeven volgt, dat de hoeveelheid gevormd schimnielmateriaal, zelfs bij

de blancoproef, zonder kaliumtoevoeging, niet onbelangrijk is. Dit kan

toegeschreven worden aan de moeilijkheden verbonden aan het bui-

tensluiten van sporen kalium. Verder ziet men, dat door een over-

maat kalium de sporenvorming tijdelijk wordt tegengehouden, (ver-

gelijk >sr. 5 met Nr. 4 na 4 en 5 dagen (Tabel a), alsmede Nr. 6

en volgenden met Nr. 5 na 4 dagen (tabel fi). Deze vertraging der

sporenvorming door een overmaat van een noodzakelijk element

wordt veroorzaakt doordat de cellen zich met nieuw reservevoedsel

kunnen aanvullen ').

Ten slotte blijkt uit tabel I, dat een groote ondermaat kalium

wM myceliumvorming, doch geen sporenvorming teweegbrengt.

Nrs. 1 t/m 3, tabel lö). Eerst bij t^tt^^ g'"- '"ol. KCI p. L. begint na
OYuOÜ

8 dagen de sporenvorming.

Vroeger heb ik uiteengezet 'j dat kalium slechts ten dcele door

rubidiuni kan worden vervangen, daar zonder kalium wel mycelium,

doch geen sporen worden gevormd. Tevens bleek, dat mangaan nood-

zakelijk voor de sporenvorming is. De in talie! I weergegeven uit-

komsten bewijzen, dat bij zeer lage concentraties de werking van

het kalium geheel analoog aan die van het rubidium is; or wordt

wèl mycelium gevormd, doch zoo goed als geen sporen en dit

ondanks het aanwezig zijn van groote hoeveelheden mangaan.

Eerst indien de kaliumconcentratie wordt verhoogd, worden er

sporen gevormd. Dus zonder of mef te ireinuj kalium en nut man-

gaan worden, evenmin als zonder mangaan en met kalium sporen

gevormd.

') Verslagen Kon. .Nkad. I9l2.'pg. 1004.

-) Verslagen Kon. Akad. 1912 p^'. 579.



TABEL I. KALIUM.
o. Voedingsvloeistof: Gedistilleerd water, 2"q glukose, 0,2'Jo ammoniumnitraat, O,!",, magnesiiim-

sultaat (1 Aq.), 0,1",, ammoniiiinfosfaat, 0,02'o calciumnitraat (watervrij), 0,04"o mangaanchloruur
(MnCI. . 4 Aq.). / = 34^ C.

Nr.

Toegevoegde
hoeveelheid KCl

I

gram-
MiiUigr. ' mol.

I p. L.

Groei en sporenvormitig na

10 30 dagen

1 O

2 0,1

3 0,6

4 1,0

5 2,0

37500

6

37500

3750

2_
3750

+1 +

+1 +++

+ ++++

+ , +, I 1
-1-,

weinig sporen weinig sporen weinig sporen jbijna geen sporen

++, begin ++4,
g sporenvonning vrij veel sporen vrij veel sporen

++++, begin ++++

,

sporeiivorming veel sporen
|

veel sporen

I 3 ibegin sporenv. veel sporen

weinig sporen vrij veel sporen

weinig sporen

I I I I i,
vrij veel sporen

I I I I I I,
veel sporen

++4-+++,
veel sporen

b. Voodingsvloeistof.- Gedistilleerd water, 2^0 glukose, 0,15J'n ammoniumnitraat, 0,10',) magnesium-
sulfaat (7 Aq.), 0,05o„ fosforzuur (gekristalliseerd), 0,01"n MnCl2.4Aq. f= 34° C.



1H50

I.angs dezen weg is me» dus in staat in de physiologische wer-

king van het kalium twee functiën Ie onderscheiden, waarvan de

ééne met die van hot rubidiiim, de andere met die van het mangaan

overeenkomt.

b. Zwavel. De uitkomslen der proeven omtrent de werking van

verschillende stijgende zwavelooncentraties vond men in tabel II

vereen igd.

Hieruit ziet men, dat ook in de kultuurkolven (Nr. 1), waar geen

zwavel werd toegevoegd, ontwikkeling plaats vond, evenals dit vroe-

ger bij de stikstof, bij de fosfor en bij het kalium (zie boven) word

waargenomen. Ook hier evenals daar reeds na 2 dagen belangrijke

sporenvorming bij de nrs l t ni 7, die aan een tekort aan zwavel

lijden, terwijl bij de proeven met meer zwavel de sporenvorming

in het begin werd vertraagd. Zoo hadden nrs 8 t 'm 20 nog slechts

weinig sporen. Na 3 dagon iiaddeu lu-s J4 t m 20 er bijna geen,

terwijl in alle andere kultuurkolven reeds belangrijke sporenvorming

had plaats gevonden. Na 4 dagen waren deze verschillen minder

geprononceerd; na 40 dagen waren alle schimmeldekkeu met een

aanzienlijk aantal sporen bedekt. De verklaring voor deze tijdelijke

vertraging dei- sporenvorming is weer dezelfde als bij de \roeger

i)esprokeii elementen, (^ok in ander opzicht sluit zich de zwavel

geheel bij de andere elementen aan. De zwaxel \olbrengt evenals de

koolstof, stikstof en fosfor een kringloop iu het organisme.

Indirect kon dit reeds blijken nit de volgende overwegingen:

Men ziet nl., dat Itij no. 8. na 3 dagen slechts 34.5 7,,, na 4 dagen

in ni'. 9 36 %, na 40 dagen reeds 48 "/„ der glukose is geassimi-

leerd, niettegenstaande na drie dagen geen sulfaat meer in de oplos-

sing aanwezig is. Blijkbaar is tijdens de ontwikkeling van het orga-

nisme door het verwerken van tusschenproduct, wederom zwavel in

de oplossing beschikbaar gekomen, waardoor het assimilaiieproces

verder kon schrijden. In nog sterker male is dit bij nrs. 11 t/m 13

het geval. Bedroeg daar het glukoseverhruik na drie dagen 49%,
na vier dagen was dit 61 »/„ en na 40 dagen was reeds 82 7, der

glukose geassimileerd, terwijl toch ook hier reeds na drie dagen al

het sulfaat aan de oplossing was onttrokken. Door directe analyse

werd aangetoond, dat een oud uitgewerkt schimmelmateriaal

inderdaad minder zwa\el bevat dan een op geheel dezelfde wijze

en onder dezelfde omstanilighedeu verkregen jong schimmeldek.

Daartoe werd het betrefiende schimmelmateriaal, na talrijke uitwas-

.schingen met gedistilleerd water, met rookend salpeterzuur in toe-

gesmolten buis bij 300° gedestrueerd en daarna in de verkregen

oplossing (IJl de bekende wijze, door middel van cidoorbaryum het
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sulfaat {>o|)roi'i|)itoenl. llicrMj lileeU, dal liij 4 iiitj^ewerkte scliim-

mcldekken (oikIcimIoiii van ('hmi 70 on van do ovcrigo drio 40 dagen)

op de besfhrcvon wij/.e holiandekl, na twee a drie nur verliitlcn np

kleine vlam, geen neerslag ontstond, terwijl 4 Jonge scldninieldek-

ken (onderdoMi drie en vier dagen) ') op dezelfde wijze i)ciiandeld,

hij \er\varni(Mi wrl oen |iroci|)itaat gaven. ()|) t\e]\ dinir ontstonden

(on slotte ook hij de vior eerste proc\en na afkuding geringe hoe-

voellieden van neerslag.

Hiermede was dus bewezen, dat ook de zwavel op analoge wijze

als de koolstof, stikstof en fosfor in 't organisme wordt opgehoopt

om later voor een belangrijk gedeelte weder in de oplossing terug

te keeien. In welken toestand die tijdelijk aan de voedingsvloeistof

onttrokken zwavel in 't organisme verkeert, moet voorloopig nog in

't midden gelaten worden.

Ten slotte kan er nog op gewezen worden, dat bij een tekort aan

een noodzakelijk element liet stofwisselingsproces van Aspergi.llus

niger onveranderd biijft. Dit volgt uit de gevonden cijfers voor het

plastisch aequivalent der koolstof. Uit de tabel blijkt nl., dat deze

voor alle gelijktijdig verrichte bepalingen (b.v. na 40 dagen) slechts

onbeduidende verschillen aanwijzen. Tevens ziet men, dat die schim-

melmaterialen, waarvan men krachtens liet verloop der sporenvorming

kon verwachten, dat ze in een verder ontwikkelingsstadium zouden

verkeeren, een dienovereenkomstig lager plastisch aequivalent der

koolstof bezaten.

c. ^fa^/nesi^un. Was bij de studie van den kringloop der andere

noodzakelijke elementen gebleken, dat zelfs de schijnbaar meest onbe-

duidende hoeveelheden van het betreffende element nog merkbaren

groei geven, het magnesium gedroeg zich in dit opzicht geheel

afwijkend van alle andere elementen. Betrekkelijk groote hoeveel-

1

heden van dit element ( gr. mol. MqSO, 7 An. p. L.) gaven,
2470000

^ ^ ' \ \
iG

'

zelfs na langdurig culli\eeren gcm macroscopisch waarneembare
o

myceliurahoeveelheid, terwijl grootere concentraties) gr. mol.

M(jSC\ 7 Aq. p. L.) eerst na eenige dagen belangrijken groei gaven.

Ofschoon schijnbaar alle factoi'en aanwezig waren om eene belang-

rijke hoeveelheid scliinimelmateriaal te leveren, vond totaal geen

groei plaats. Deze onverwachte waarneming wijst er reeds op, hoe

voorzichtig men moet zijn, om een oogst te willen berekenen o\)

eene wijze, zooals b.v. door Mitscherlich ") wordt voorgesteld, zelfs

1) Het waren de schimmeldekken van nrs. 14, IS, 15, 16 (Tabel II).

-) Mitscherlich, Bodenkunde fiir Land- und Forslwirte. 2e Auflage. Berlin 1913.
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TABEL IV. Het activeeren van magnesium door sink.

Voedingsvloeistof: 50 cM^ in apparaten van Jenaglas gedistilleerd water, waarin

opgelost 2 g'ut^ose, 0,l5"o ammoniumnitraat, 0,1 "o l^al'umsulfaat, 0,05 "o

kaliumchloride, 0,05 «o fosforzuur (gekristalliseerd), 0,01 "„ mangaansulfaat.

NO. Toegevoegd

Ontwikkeling na

12 dagen

1

2



voor zulk oen betrekkelijk oouvoiidig geval, als waarmede we hier

te maken lichheii. Kon aanvankelijk aan onbekende toevallige afwij-

kingen worden gedaciil, nn ik bij alle analoge proevenreeksen liet-

zelt'de lieb waargenomen, mag worden aangenomen, dat men liier

met een i'egel matig terngkeerend verschijnsel te doen heeft. De nit-

komsten ecner betreffende serie proeven vindt men in tabel III.

De verklaring voor het waargenomen verschijnsel is nog niet ge-

vonden. Men zon knnnen veronderstellen, dat de kringloop van het

magnesium bij de stofwisseling bizonder langzaam gescliiedt, terwijl

voor ieder in(ii\i<lii, \(>or elke cel \eel zou benoodigd zijn. Waar-

schijnlijker is lie aanname, dat bij afwezigheid van het magnesium,

of een te kort daaraan, de een of andere onbekende factor in de

door mij gebruikte voedingsmedia zijne schadelijke werking kan

blij\en uitoefenen, die door toevoeging van meer magnesium kan

worden tegengegaan. Toe\'oeging van eene grootere hoeveelheid

magnesium activeert de ondermaat. Beryllium, lithium en calcium

zijn evenals mangaan, niet in staat hierin het magnesium te ver-

vangen (Zie tabel III). Wel is dit met het zink 't geval, zooals uit

de proeven blijkt, welker resultaten ik in tabel IV'^ heb vereenigd.

Voor het cadmium, strontium en kwikzilver is het mij tot dusver

nog niet mogen gelukken, eene met die van het zink analoge wer-

king aan te toonen. Overtuigend zijn vooral de Nrs 12 en 13, waar-

uit blijkt, dat zelfs minimale hoeveelheden zink in staat zijn, mag-

nesium te activeeren (0,02 mgr. Zn SO^. 7 ^417. p. L.).

Merkwaardig is ook de belangrijke groei in nrs 4 en 5 ; waar

totaal geen magnesium werd toegevoegd. Hiermede is echter niet

bewezen, dat het magnesium hier door het zink vervangen wordt,

omdat altijd nog kleine hoeveelheden magnesium in de oplossing

kunnen aanwezig zijn, zoodat ook hier de werking van het zink

zich tot eene activeerende kan bepalen. Dit resultaat is vooral

daarom nog van belang, omdat het mij tot dusver nog niet gelakt

is, op de gewone wijze een gunstige werking van het zink aan te

toonen ' l

r. ;x'. i'r . ..ri^o Labomtoriën v. Orq. Chemie en Mlcro-
i)«^//^ Maart 1913.

a- ; • 7 T7 v 11biologie der leclin. Hoogesckool.

1) Verslag Kon. Akad. 1912 p. 589.
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Scheikunde. — De heer Schreinkmakkrs biedl ccue mededecling

aan over: ., Evenwichten in ternaire stelsels". VI.

0|) overeenkomstige wij/A' als wij in do vorige mededecling de

verzadigingslijn onder eigen dampdrnU hebben besehonwd. kunnen

wij uiik liure geconjugeerde tlamplijn besclioiiwoM. In plaats van

hel iweepliaseneomplex F -\- L nemen wij thans echter het ko:uple.\

/•'-|- (i en wij moeten, als in het drie|)haseneT en wicht F -\- F -\- G
geene phasenreaclie optreedt. \oor de omzetting van F -\- (r weer

drie gevallen onderscheiden.

Nemen wij nn het algemeen optredend geval dat F-\- (i bij drnk-

verandering in de eene richting in F -\-
L'

-\- G' en bij drukveran-

dering in de andere richting in F -\- (t" overgaat. Bij dridcverande-

ring in de eene richting ontstaat dus \loeistot". Iiij drukverandering

in de andere riciiting niet.

Wij hebben in de vorige mededecling al'geleid : zet / -)- A zich

onder voinmeloename in F -\-
L'

-\- G' om. dan draait de conjuga-

tielijn vast-vloeistof i)ij drui<vcrlaging naar liet damp|punl toe. Zet

F -\- L zich onder vi)hinieafname in F -\- L' -\- G' oui. dan draait

de conjngalielijn vast-vloeisiof in tegengestelde richting.

Op overeonkonistige wijze kan men nu alleiden : zet /•'+ G zich

onder voinmeloename in F -\- L' -{- G' om. dan draait de conjnga-

lielijn vast-dam|) bij drukverlaging van het vloeislofpunt af en bij

<li-ukverli()(i,ning naar het vloeislofpunt toe. Zet F -\- G zich onder

volumeat'name in F -\- f/ -\- G' om, dan (h-aait de conjngalielijn

vast-damj) in li'Licnovergestelde richting.

De omzetting van F -\- L in F -{- L' + G' . of zooals wij ook

kunnen zeggen, de dampvorming uit F -{- L verloojit in het alge-

meen onder voinmeloename en slechts onder bepaalde voorwaarden

onder xoliimeatname. De om/.etlinu- van F -\- G in F -{- L' -\- G'

.

of met andere woorden, de vloeistofvorming uit F -\- G. verloopt

in het algemeen onder xolumeafname en slechts onder bepaalde

(unstandigheden onder volumetoename.

in de vorige mededeeling V hebben wij aangetoond dal de regel

voor de draaiing der konjugalielijn vast-vloeistof in overeenstemming

is met de in mededeeling I afgeleide verzadigingslijnen onder eigen

dami)drnk ; o|i dt'/.tdfde wijze kan men nu ook aanlooniMi dat dit

het geval is voor de iteweging der conjuualielijn \asl-danip.

Denken \yij ons in fig. 7 (I) door /•' eene raaklijn getrokken aan

de dampverzadigingskurve van /•' onder eigen (lampdrid<. dus .aan

kurve ;!/, ^r, ?h, />j. Daar bij drnkvei'andcring, zoowel in de eene als

in de andere riciiting. de nieuwe conjugatielijn vast-danip buiten
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den porsloii ilriophascndriehoek valt. zoo naat in dit hijzondor geval

liet sk'lsrl /•' -)- (r hij druicveranderiiig in de eene ricliliitg- in

/''f (!', hij (iiiikverandering in de andere richting in F-\-(t" over.

Va- Diilslaal (his liccii \ioL'islof, ndcii hij (h'ni<voriiooging noch liij

tlindcverlagiiig. Hij ccnc (meindig Icicinc drni<\erandering gehenrt

dus niets fuuK'rs dan het verchimpen in ol' het vasl wen-den van

een weinig vasie slof /•' nit den dani|) (t.

\\\ het alueineen zal hij iiei \ordani|)cH xan /'" het volume toe-

nemen ; daar hij v('rdani|ieu \an /'^ hel gas tot het punt F nadert,

zoo zal \au hel raakpunt uit de druk langs de dainpverzadigings-

kurvc naar F toe af- en van F af toenemen. Dit is met tig. 7 (I)

en 12 (!) in overeenstemming, eeliler inet met lig. 13 (I); uit de

atleiding dezer kiat«le (ignur is echter ook meer te verwaehten dat

kurve ,1/, w, of circnmpiiasig is of expliasig. maar dan aan de

andere zijde van F liggende als kurve Mm.
Denken wij ons nu het ge\al dat de dampxcrzadigingskurve van

F onder eigen dampdruk een vorm heeft, als kurve a m b in tig. 4

(V): de verzadigingslijn deid<en wij ons dan meer naar i'echts. Men
kan dan door F raaklijnen aan de dampverzadigingslijn trekken,

met de raakpunten R. H' X en A''.

In het i)unt IV (.V) treedt nu eveneens de hierboven beschouwde

omzetting van F -\- G in F -\- <j' en F -\- G" op. In liet punt R
gaat echter het stelsel F -\- G hij dridvverandering in de eene lich-

ting in F-^ L'
-{-(t' en hij dridcNcrandn-ing in de andere richting in

F -\- IJ' -\- <t" over. Er ontslaat dus, zoowel hij drnkverhooging als

bij -verkigiiig vloeistof. Bij eene oneindig kleine drukverandering ver-

dampt dus alleen een weinig vaste stof 7'^ in of scheidt zich een

weinig vaste stof /' uit den damp af: \aii het laakpuiil uit zal dus

de druk langs de (lauip\ erzadigiiigskur .e naar /•' toe af-, en \aii i'

af toenemen.

Wij hchh(Mi hoven gezien dat de di-aaiiuiisriciiting der konjugatie-

lijn \ asi-\ loei>iot' \an de \ i)luiué\ei'andering hij damp\ (•rminir uit

F-]- L en die der konjugatielijn \'ast-damp van de \-olunieveran-

deriiig hij vloeistofvornnng uit /•' + G afhanol. Men kan zich nu

voor het drie|)haseiieveiiwicht F -\- L -\- G vier gevallen denken.

1". De damiKornung uil /'^-|- L gelieurt oud(M- \olunie toe-, de

vloeisfofxormiiig uit F -\- G onder volumeafiiame.

2°. De dampvorming uit F -\- L gebeui't onder volume af-, de

vloeistofvornnng uit F -\- G onder volnmetoename.

3°. De dampvorming uit F -\- f. en de vloeistofvorming uit F -\-

G

gebeuren iieide ouder \olumetoeuanie.

8U
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A'\ 191:2,13.
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4°. De ilauipvoriuing uil I' -\- L en do vloeistot'\(irmiiiii uit F -\- G
geheiireii heidi' oudci' \olunii'at'naino.

BeschouwCU wij (hmsI hel snli 1" i;euiu'uide f;c\al. dal ()oi< het

algemeen vooikoniende is; uit het vroej^er niedegedeehle volgt, dat

hij drnkveihooging de eoujiigatielijn vasl-vloeistof naar liet (iani|)-

puiit toe en de conjugatielijn vast-danip van liet \loeislot|)uul atdraail.

!»(• ihie|ihasendrieiioeic draait hij (h-uhveriiooging (his Z(')('i. dal de

eonjugatielijn vast-damp vooropgaat: i»ij dru l< verlaging draait de drie-

phasendneiu)eU in tegengestelde lichtiuu, dus z('io. dat de conjugatie-

lijn \asl-\ loeisiof vo(U'op gaal.

Bij di'ui<\ erhooging zullen de heide ihiephasendriehoekeu (h'r tig.

3 (I) /.ieli (his niet inuiue Iconjugatielijii \ast-daiii|) voiu'op naar

elkaar toehewegen ; hij druiivei-iaging hewegeu zij zich dus. met de

conjugatielijn vast-vloeistot' voorop. \au eiktiar at' om dan h.v. in

fig. 8 (I) over te gaan. l>cui<i uicu /.ich iu lig. 11 J) iedere vloei-

stof met liaar hijhehoorcnden damp eu de vaste stof F vereenigd.

dan ziet men dat de drie])hasen(irieiioek zich volgens den l)ovenge-

geven regel beweegt.

Het is duidelijk dat men deze <ii'aaiing \ au den driepliasendrie-

hoek niet moei op\alteu alsof de/.e zonder viu'un erandering in zijn

geheel draait ; hij «leze tiraaiing verauderi ui. niet alleen de lengte

der konjugaticliju \ ast-vloeistof eu vasl-ilamp. nuiar ook de hoek.

dien heide mei elkaar vormen.

lil het suh 2" geuucuidc iie\al hclihen de \(ihime\eranderingcn

hel tegcugesielde teeken als iu hel sid) J" geuoenuie ; de driephasen-

driehoek zal dan ook iu Icijjeugestelde richting draaien, nl. zoo. dat

hij druk\eihooging «Ie coujuiiatielijii vasl-(lam|) voorop gaat.

Iv'U deru'elijk geval \iudl uicii in lii;'. J 2 (1). als men hierin l\\ ee

driephaseudriehoeken neemt, dicht hij eu aan weerszijde van ile

i'echie liju Fdiiii^ gelegen; heide driehoeken keereu de coujiigalie-

liju \asl-ilauip uaar elkaar toe. Bij drukverlagiug moeleu heide drie-

hoekeu lui lol elkaar naderen, hij drukverhoogiug zich \an elkaar

\erwijdeieu. wal mei tig. 12 (1) iu overeeuslemming is.

in het suh 3" geuoenuie geval zullen de heide konjugalielijneu

vasi-vlocislof eu vast-damp van den driephasendriehoek hij drukver-

hoogiug tol i'lkaar nadeieu en zich hij drukverlagiug \ au idkaar

\erwijdereu ; in hel suh 4" ucnoemdi' ii<.'\al hew egen zij zich iu

lejieupvergeslelde riclilina.

Denkeu wij ou-- h.\. in \vs. J3 [\- de exphasii^c (iaiup\ i'rzadiuiugs-

liju van /•' aan de andere zijde \ au /•' üi'leueu. Wij neuu'U uu eeue

vloeistof tiirlii liij hel pinl ///. zoodat haar geconjugeerile damp dicht

i)ij hel piini //(, liiii. De driephasendriehoek heeft dan iu F een
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liool< \an hijiia 180°. Daar liitT lid sul» .'}" <;ciioom<le «icval oiiti-ffill,

zoo iiKxMcii do beide (oiijiinatielijiieii \a>l-\loeistof en vasl-daiiip liij

druk\ i'i-h()()L;iiiu' lul elkaar iiadei-eii. Dit i- dan ooi; met fig. 13 (I)

in overeenstem mi iiii'.

NeemI men eene \loeistot' dicht hij liet pinit .\f en dns een dam|)

dichi hij lil'! |iinil .1/,. dan treedt het snb 4° ^ienoemde <>e^'til 0|i en

is de heweiiiuu' der conjiij^aticlijncn met di-ii Ixnen atVeleideii reu-el

in oNcreenstemmini;'. Di' suli 3" en 4" jienoemde gevallen tre<len

ook in andere fiiiiiren o|). hijw ook in fig. 12 (I).

lü.j de hierhoven besehonwde omzettiiiu' van F -{- L kan men diie

bijzondere üevallen ondersclieiden.

1". Het hierboven sub A 2 eu ^ 3 vermelde geval, dat ook reeds

uitvoerig besproken is, dat zich bij eene oneindig kleine druk- of

volumeverandering geen dani]) voriul.

2". Bij eene oneindig kleine volameverandering verandert de

hoeveelheid der vloeistof niet (wel natuurlijk hare samenstelling).

3". Bij eene oneindig kleine volumeverandering verandert de

hoeveelheid vaste stof niet.

In elk dezer gexalli'ii zal een der zijden van den driephasendrie-

hoek een bijzonderen stand hebben. Wij hebl)en \roeger reeds gezien

dat in het snb 1" genoemde geval de conjngalielijn vast-vloeistof aan

de verzadigingsliju onder eigen dampdrnk raakt.

In iiet sub 2" veru'elde gexal is dn, in de formule op pg. \>{)'A

(nu'dedeeling V) nul ; hieruit volgt dat de raaklijn in het vloeistof-

punt aan de verzadigingsliju onder eigen daiupdruk gebracht, even-

wijdig is aan de konjugalielijn \ast-damp.

hl het sul) 3" vermelde geval moet men ui de genoemde formule

(Ii;.=z0 slelleii : dit beteekent dat de konjugaticlijn vloeistof-damp in

het vloeistotpunt aan de verzadigingsliju onder eigen dampdrnk raakt.

In de vroegere afgeleide verzadigingskurven zijn verschillende

voorbeelden van tleze gevallen Ie vinden.

Het is duidelijk dal nieii vuur het stelsel F -{- (r drie overeen-

komstige gevallen kan oiideiM-heiden ,• deze hebben dan belrekking

op de richting der raaklijn in het damppunt eeuer dampverzadiging.s-

lijn onder eigen daniptliiik.

Wij besclionwen thans het in de vorige raededeeling snb B ge-

noemde geval, dat er tusschen de drie phasen een phasenreaktie

optreedt. De drie phasen vv (inhni daii door drie |ninteii et'ner rechte

lijn voorgesteld en de druk is dan voor het stelsel F -\- I. -|- d
maximum of miniiniini.
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Nciiii'U wij i'crsl hel siiK 1! 1 iiciiuciiiilf ;ir\;il. ilal (!«• rraklio

7''^ L -\- (! 0|tlreeill ; iici |iiiiil /•' /.al dan liissclicn ilc |iuii(<'n A

OU (t vallen, zooals b.\ . iii iiu. 4 ili. als iin'ii /.ich in dc/.r tïiiiirt'ii

a^ nu't /'., i'ii tl iiHi II saiiuMiiievaileii dciikl. .Mm Urijizt dan tiii'. ö

(I). waarin de |iuii1imi ;//,.
/•' en vi met de ii-elijkiuinu^e punten in

lig. 7 (Il overeenstemmen.

Verouderstclk'U w ij nu eerst dat <ii' reactie FZ— /> -\- ^' ^'H' links

naar reelits imder xolumetoenauie \cil(H)|it, dan /.ai lul stelsel

/^ _|_ (,' hij laii-ere en de stelsels /'
-)- A en F -\- (•' liij huojiere

drukken (i|iti-eden. lüj dtukverlasiiutr zal (!<. 5 (1) dus in fiji'. 6 (I)

en l>ii drukvcfhooginji- in tiu. 4:1' luneten over^'aan, wal nid onze

vroeiiere beschouw ingen in (i\creenstemming is. Daar tig. 5 yl) bij

drnkverhoogiug in fig. 4 ^Ij ovei'gaat. zoo is de diuk voor het

stelsel /•' + A+ 'r in (ig. 5 (!) dus een minimum.

Had men aangeuiinien dal de omzetting Fl^L^ <i \an links

naar rechts ouder volumeat'uame jdaats vond. dan zou de druk

een ma.ximum zijn. Keu dergelijke volume\ erandering zal alleen

kunnen optreden als de vloeistof weinig in samenstelling van F
verschill en /' onder \ (duiueat'uame smelt. Denkt wwu zich in lig.

13 (1) ile kurve .1/, ?/(, zoover luiar de andere zijde van /"verscho-

ven, dat .]/, aan de andere zijde van /•' ligt, dan zal zich in het

stelsel /•'-(- xloeistof .)/ + '':^'"l' -^A "''' geval voordoen.

Nemen w i.j lliaiis hel sub 1! 2 ii'euoemde geval. nl. dat de reactie

/•" -|- L'^ii optreedt, zoodat liel pnnl II tusschen de |)unteu /' en

L liut. Dit is b.v. in tig. 9 ^l) het geval. Nemen wij nu eerst aan

dal de reactie van links naar leehts ouder vohnnetoename plaats

vindt. Het Stelsel F -{- L zal dan bij hoogvren. de stelsels /-'-j-^/ en

/^ _|_ (; liij lagereu di'uk optreden, l^'ig. 9 (I) zal zich dus. in o\ er-

eei\stemming mei onze vroegere beschouw iugeu, bij druk\ erhooging

in fig. 8 (I) en bij drukverlagiug in lig. 10 il) omzetten. Daar lig.

9 fl) bij drukverhooging in fig. 8 (I) overgaat, zoo is de druk voor

liet stelsel F -\- L -\- d in lig. 9 (I) een uiiuiinMm. Dit is ook met

de ligging der |)unten ///,, /;/ en /-' in tiii'. 11 \\) en 13 ^D in over-

stemming.

Nemen wij nu eens een stelsel 7*'+ A, -f" ^'r waai-iu /,, weinig

\au L en ^/, weinig \au (1 xcrscliilt; dil stcdsel zal dan dndi- een

driehoek, in de nabijheid der lijn Fiiiiit^ gelegen, wcu'den xourge-

steld. Daar de reactie F-\-/.'^(r onder volumeloenanu' plaats

viudl. zoci zal in het (lueiudig weinig vei'schilleude stelsel F-\-L^-\-G-^

de (un/.elliiiL:' \an F -\- /,, in /''-f /y,'-f-^r" onder \ (ilumeldename

en de lunzelting \an /•'-(- (1, in /•'-)- L', -\- ( >\ ouder xdlinue-

at'nanie plaats vinden. Wij heblien vroeger gezien dat de driephasen-
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(Ir-ielioek iii dit ucval Z(')ó moet draiücn, dal bij (lrnkvei'li()()fiin<;- de

('(nijufialielijii vasi-damp en bij dridv\erlafi;ing de oonjiigatieiijii vast-

vloeistiif \(>(ii((|) üaai. Dit is dan ook in overeenstemming met de

fifr. 8(1) en 9(1). De eerste fiünnr zet zicli nl. bij drnkverlajjinji- om
in de tweede en men ziet dal l)ij deze omzettinii' beide (h'iepliasen-

(h'ielioekeri v.nn draaien dat de konjnjialielijn vast-xioeistof vooropgaat.

in licl liians bi>sclioii\\de L;e\al dal de reactie /•'-)- I^'^G van

liidvs naar leelils onder voinmeloename |)laats vindt, kan de druk

ook een niaxiniiim zijn; ik wil (Hl met (>en enkel voorbeeld toeliohten.

Wij nemen ecne verzadiiiinuslijn \aii de vaste stof' F bij den

dink / ; deze is in liti-. 1 iloor de kiir\c /'/<// xooi-gesteid ; binnen

deze verzadijiinji'siijn bgjien een dampveid, omsloten door een hete-

ron-een veld, waar\an de \ioeistoflijn uetrokkcn en di' damplijn ^-e-

slippeld is.

Bij drnkverlaiiiiiii' breiilt liet danip\eld zieh uit en bij een zekeren

Fig. 1. Fig. 2.

druk l'\i raken de \eiv.adiginfislijn \an /' en de vloeistollijn \au

liet heterogene veld elkaar in M. Er ontstaat nu liet driepliaseneveu-

wirlit \ast /•'
-j- \loeisl(i|' .1/ -|- damp .1/,. vnorgesteld dcidi' drie pun-

ten eeuer reelite lijn, terwijl de damppliase .1/, lussehen de punten

F en M ligt. De reactie is dus F -\- L'^d <'ii wid \an links naar

rechts (Uider \ olmiuioename. lerwijl de druk /'i/ een ma.ximum !•<.

Hij een dink, iets lager dan /'i/. ontslaat uu een diagram zooals

in lig. 2. waarin men zich echter de slechts ten deele geteekeiide

verzadigingslijn «/'en h ij \aii i*^ gesloten moet denken. De daniii-
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veizadigingslijn (f, c, ^j, de vloeistof! ijii a ilh en de (laiiiplijn <l^^l^b^

zijn slechts voor zoover geteekend, als zij stabiele toestanden voor-

stellen.

Wij iiebben vroeger gezien dat uit het bij_ den druk Pm be-

staande stelsel F -^ L -}- (r bij drukverhonging de stelsels F -\-

G

en L -\- G ontstaan : wij zien dit liier in lig. 1 en 2 eveneens be-

vestigd. Ook ziet nion, in overeenstemming met den liiervoor aan-

geliaaltlen regel, dal de beide driepliaseudrielioeken Faa^ en Fhh^
zicli bij drnkveriaging zi'x'» draaien dat de koiijugaticlijnen vast-vloei-

stof en bij drukverliooging zoo, dat de konjngatielijn vast-gas

vooropgaat.

De beschouwing der andere gevallen laat ik aan den lezer over.

In onze vorige beschouwingen hebben wij den loop der verzadi-

gings- en dampverzadigingslijuen onder eigen dampdruk vergeleken

met de volumeverandering, die bij de omzetting van 7*^ en L en

F -\- G in F -\- L' -|- G' plaats grijpt. 0|) dezelfde wijze zouden wij

den loop der kookpunis- en dam[>kookpuutslijnen kunnen vergelij-

ken met de bij deze reacties intredende entiopieveranderingen. In

plaats van aan de stelsels F -\- L en F -{- G eene volumevergroo-

ting of- verkleining te geven, moeten wij aan deze stelsels dan een

weinig warmte toe- of van hen afvoeren.

Distilleert men een leiuaire \loeisiof bij konstante temperaluur,

dan neemt, zooals bekend, gedurende <le distillatie de drnk voort-

durend af. De vloeistof en de ieder oogenblik overdistilleerende

damj) doorloo|)en daarbij eene knrve, die wij als disiillaliekurve der

vloeistof en van den damp onderscheiden. Wij krijgen, zooals bekend

is, bundels van deze distillaliekurven, welke van een of meer be-

paalde punten, de dislillatie[)unteii. uitstralen en in een of meer

bepaalde punten sanieiiUomen.

Treedt er nu bij de temperatuur der dislillatie ook nog een vaste

stof F 0|», dan kan deze het verloop der distilialielijueu wijzigen;

ualuuriijk niet den theoretisclieu maar wel den e.\|ierimenleelen loo|p.

Wij kunnen nu. naargelang- de bcgiii- en eiudpiniien der distilia-

tiekurven binnen of buiten de verzadigingslijn onder eigen damp-

dnd< \uii /'^ liggen, verschillende gevallen onderscheiden, van welke

wij echter slechts een eidvcl zullen beschouwrn.

Kiezen wij eene temperatuur beneden het minimuin-smeltpuMt der

vaste stof F. zoodat hare verzadigingslijn onder eigen dampdruk

circuinphasig is. In tig. 8 is een deel dezer verzadigingslijn niel het

|)iint van maximumdruk ,1/ en minimumdruk /» geteckend ; de ge-

stippelde kur\c jy, .Vj «, 6, is een deel der bijbehoorcnde damplijn.
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Fig. 3

Uit de ligging' lier iiunlcn .1/ en tii is duidelijk dat de pijlljes liier

niet, zooals in de vorige tigurt'u, de ricliting \an toenemenden diuk,

maar tlie van aCnenienden druk aange\en.

Denken wij ons nu in tig. 3 de distillatieknrve \Hn eene vloei-

stof en hare geconjugeerde dampkiirve geteekend. Het is nu duide-

lijk dat, als de eerste de xerzadigingsMju onder eigen daui|pdi-uk

niet snijdt, de tweede de dampverzadigingslijn ook niet zal snijden

en omgekeerd. Verder ziet men dadelijk in dat in dit geval de

distillatieknrve door het Dplreden dei' vaste stof geen verandering

zal ondergaan.

Anders is eehter als de distillatieknrve. zooals in fig. 3 de kurve

rstuo, de verzadigingslijn onder eigen dampdruk snijdt; de pijltjes

op deze kurve i- s t ti v geven de richting van afnemenden druk. dus

tevens de rioiiting aan. waarin de vloeistof zich bij de distillatie

beweegt. Het is nu duidelijk dat met een snijpunt .< van de distil-

latiekurve der vloeistof on de \ Lizadiging-lijn onder eigen dampdruk

van F een snijpunt .s% van de tlistillatiekurve van den damp en de

(lam|i\erzadigingskurve onder eigen dampdruk \au F overeenkomen

moet. Daar .v, den damp voorstelt, die met den vloeistof .y in even-

wicht kan zijn, zoo moet do distillatiekurve van do vloeistof in *•

aan de lijn .-f .v, raken.

Trad er geen vast F op, dan zc-u de vloeistof r bij distillatie de

kurve r s t u i^ doorloopen ; nu gebeurt echter, als zij is .v aangeko-

men is, iets anders. Onttrekt men nl. aan de vloeistof .v eene kleine

hooxeelheid damp .v,. dan zal de nieuwe vloeistof door een punt der

lijn aF wolden xoorgesteld : men moet zich het punt <i dan dicht

bij .V denken. De nieuwe vloeistof zal zich nu splitsen in vast F
on de oplossing a der \erzadigingslijn onder eigen dampdndc. De

vloeistof doorloopt <lns niet de distillatiekurve .st'!. maar beweegt

zich, onder afscheiding van /', langs de verzadigingslijn onder eigen
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daiii|Hlnik van ,v naar n. VoiMnt men nu wet-r een weinig damp,

die met de vloeislof a in evenwiclit kan zijn, dus den damp </,,

dan beweegt «Ie vloeistof a ziel», onder afsolieidini,' van F, langs de

verzadigingslijn onder eigen dampdruk in de richting naar h.

Als, zooals in fig. 3 voor het punt h aangenomen, de konjngatie-

lijn vloeistof-damp (dus de lijn />, b) in het vloeistofpnnt h de ver-

zadigingslijn onder eigen dampdruk raakt, dan gaat, zooals wij

vroeger gezien hebben, het stelsel F -\- L bij eene oneindig kleine

drukverandering in F -\- L' -\- (r' over, zonder dat er vaste stof

oplost of uitkristalliseert. Onttrekt men echter wal meer damp, zoo-

dat de vloeistof h in il overgaat, dan zet deze zich onder oplossing

van F in vloeistof e om. De vloeistof .s- zal dus bij distillatie een

deel der verzadigingskurve onder eigen dampdruk van F eerst

onder afschei<iing en daarna onder oplossing van vast i'^doorloopen.

Het punt /'. waarin weer alle vaste stof verdwenen is, zal in het

algemeen niet met het punt u der dislillaiiekurve rxtuv tezamen

vallen. Van het punt /' uit volgt de vloeistof uu bij verdere distillatie

eene distillatiekurve ƒƒ/.

Trad er geen vaste stof F op, dan zou de vloeistof / bij de distil-

latie de distillatiekurve r .s t u v doorloopeii : nu er echter wel vaste

stof /•' optreedt, uu doorloopt zij eerst kurvc / s, daarna kurve.v/>/

en ten slotte kur\e /"_(/. Uit de voorgaande beschouwingen volgt:

als eene distillatiekurve de verzatligiugsliju onder eigen dampdruk

ontmoet, dan volgt zij, van af dit snijpunt, een deel der verzadi-

gingslijn onder eigen dampdruk en verlaat haar in een ander punt

volgens eene dislillatielijn, die ten opzichte der eerste verschoven is.

Men kan dit ook zoo uiidrukkeu: als bij de distillatie eener

vloeistof zich een vasie stof /' afscheidt, dan verlaat de vloeistof de

distillatiekurve om een deel der verzaxiigingslijn onder eigen damp-

druk \au F te volgen. Zoodra bij de voortgezette distillatie de vaste

stof F weer verdwijnt, volgt de vloeistof ook weer eene distillatie-

kurve, die echter niet met het verlengde der eerste samenvalt. Het

optreden der vaste stof heeft dus de vloeistof op eene andere distil-

latiekurve gebracht.

Ofschoon, zooals boven gezien, het optreden eener vaste stof in

het algemeen de verschuiving eener distillatieliju ten gevolge heeft,

zoo kan in sommige gevallen lodi geene verschuiving optreden, zoo-

dal de vloeistof, na hel verdwijnen der vaste stof, het verlengde

der oorspronkelijke distillatiekurve doorloojil. Dit zal het geval zijn

als de damp slechts een der drie kom|)Oueiiten bevat; de ilistillatie-

kurveu der vloeistof worden dan rechte lijnen, die van damp en

distillaat reduceeren zich tot een enkel punt.



1.%3

Als ceiie dislilhilickurve vuii coiio vloeistof de verzadif^ingslijn

onder eif^eii daiiipilruk \;ui /' iii lid |iiinl A itnimofl, dun /,;il /.ij

niet binnen hel lieterugcne gein .d dringen nuuir deze verziidigings-

kiirve in h raken; liare danipdisldialieknfxe /,;U dan <ie dampver-

/.adigingskiifve eveneens raken.

Onder alle de verzadigineslijn ondi-r eigen daiii|idrid< \,iii /•' snij-

dende distillatieknrven is er eene. die zicli o\\ l)ij/,<)ndere wijze ge-

draagt ; hel is die, welke in liel inint M de \erzadigingslijn snijdt

en de lijn .1/.!/, dn.s in .\f raakl. <)iillrekt men nl. aan de vloeistof

M een weinig van den damp .1/,, (hm zal .1/ hare santienstelling

niet veranderen, maar zal de reactie: vloeistof J/ vast 7^ -|- damp
^f^ optreden. Distilleert men don damp nn voortdurend weg, dan zal,

zonder dat de druk xeraiulert, tie \ loeistof M verdwijnen en alleen

de vaste stof F overblijven. De in }f komende disiillatiekurve eindigt

dus in dit punt, zonder verder de verzadigingskurve van i^ te volgen.

Wat er nu verder gebeurt is afhankelijk van de temperatuur;

deze is, zooals wij vooropgezet hebben, lager dan het minimum-

smeltpunt van F gekozen. Wij kunnen nu twee gevallen onderscheiden.

1°. De distillatietemperatuur is hooger dan het maximnmsublima-

tiepunt \an F. De \erzadigings- en de damp\erzadigingskiirve \an

F onder eigen dampdruk hebben dan een xorm als in tig. 7 (I),

de isothermiseh-isobarische diagrammen als in de lig. 1 (I)—6 (I).

Nadat bij de distillatie de vloeistof M verdwenen is en dus alleen

de vaste stof F overblijft, zal de druk, die met tig. 2(1) overeenkomt,

dalen lot den dnik, waarvoor tig. 5 (I) geldt. Hij dezen druk treedt

lui de reactie, vast F vloeistof »i -(- damp iii^ op. Distilleert men
den damp nu voortdurend weg dan zal, zonder dat de druk veran-

dert, de vaste stof F verdwijnen en de vloeistof m overblijven. Bij

verdere distillatie doorloopt de vloeistof nu de van punt m in tig.

3 uitgaande disiillatiekurve.

De vloeistof doorloopt dus eerst eene bij i\en druk P \i in het

punt M eindigende en daarna eene bij den druk P,„ van het punt

m uitgaande distillatiekurve ; bij den overgang der vloeistof van de

eene op de andere distillatiekurve, dus tusschen de drukken P^\i en

P„„ zet ze zich om in de vaste stof F.

2°. De distillatietem|)eratuur is lager dan het maximumsul)lima-

tiepunt van F. De verzadigings- en de dampverzadigingskurve van

F onder eigen dampdruk hebben dan een vorm als in fig. 11 (I),

de isothermisch- isobarische diagrammen als in fig. 1 (1), 2 (I), 3 (I),

4 (I), 8 (I), 9 (I) en 10 (I).

Zoodra bij de distillatie de vloeistof M verdwenen is en dus

alleen de vaste stof F overblijft, zal de druk, die met fig. 2 (I)
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overeenkomt, dalen. Als thans echter de drnlv P„„ die thans met

lig. 3 (I) overeenkomt, bereikt is, zal de vaste stof F zich niet,

zooals in het vorige geval, kunnen splitsen. Bij verdere drukverla-

ging ontstaat tig. 10 (!); de stof F zal dus alleen nog in vasten

toestand upiredon. Bij verdere drukverlaging trekt de danipverzadi-

gingsknrve van fig. 10 (I) zich samen eii valt ten slotte bij een

bepaalden druk niet het punt F zaïnen. De vaste slof F kan nu

met damp van de sainenslelliiig F in evenwicht zijn, of met andere

woorden: de stof F sublimeert.

De vloeistof doorloopt dus eerst eene bij den druk Pyi in het

punt }[ eindigende disliilatieknrve, waar ze zich iu de vaste stof F
omzet, die bij verdere drukverlaging bij een bepaalden druk subli-

meert. De dislillatie tier vloeistof gaal dus ten slotte in eene subli-

matie van de vaste slof F over.

Wij zuilen thans onderzoeken wat er gebeurt als men een vloei-

stof distilleeil, die met een vaste stof /*' verzadigd is. Wij nemen

e.en vloeistof .v (fig. 3) en de vaste stof F in zidke verhouding, dat

het komplex dooi het punt A' der lijn .< F voorgesteld wordt. Wij

onttrekken nu aan dit komple.x A' een weinig damp .s-,, die met dit

kduiplex in eveuwiclit kan zijn; het komplex komt nu in /en splitst

zich dus in vloeistof rt -|- vast i<'. Het rechte lijntje KI is nu een

element van de kurve, tlie liet komple.x K bij zijne dislillatie zal

doorloopcn ; wij zullen deze kurve de komplexdislillatiekurve noe-

men, l'it de afleiding dezer knrvo volgt nu dadelijk dat de raakliju,

in hel punt K aan de door dit punt gaande kom|)Iixdistillatiekurve

getrokken, dour hel punt .v, gaat. Verder is het duidelijk dat dit

voor alle op de lijn Fs liggende komple.xeu geldt. Hieruit vulgt : om
de richting der raaklijn aan eene komple.xdisiillatiekurve in een

punt [k) fe vinden, neme men den driephasendriehoek, wiens kon-

jugatielijn vast-vloeistof (.v/'i door dil pinit (A') gaat. De lijn, die dit

punt (A) met het damppunt (.v,; van den diiejihasendrielioek \er-

bindt, is de gezochte raaklijn. Wij kunnen dit ook zoo uitdrukken:

in het snijpunt eener komplexdistillatiekur\e met eene konjugatielijn

vast-vloeistof gaat de raaklijn aan deze kui-ve door het bij die kon-

jugalielijn behoorende damppunl.

Hieruit volgt: snijdt men een bunilel van koniple.xdisiillatiekurven

door eene oonjugafielijn vast-vloeistof, dan vormen de raaklijnen in

deze snij|)uulen een bundel \aii rechte lijnen, die alle door het bij

die konjugatielijn behoorende damp|)unl gaan. Verder is het duide-

lijk dat de dam|)distillatiekurvc, welke den op ieder oogcnblik over-

distilleerendeu damp voorstelt, de dampverzadigingslijn van /•' onder

eigen dampdruk is.
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iMen kan nii aaiilooiicn ilat cone komplexdistillaticUurve in ieder

punt liare convexe zijde naar Int hijhelioorende dan)ppunl keert en

dat een be[»aald pnnl een l)uiij,piiiil is, als de door dit punt gaande

raaklijn aan de dampverzadiji;iMgsknrve onder eigen danipdrnk van

F raakt en dit laatste raakpunt zelf geen hnigpuiit is.

Snijdt men een liuiidel van koiuplexdistillatiekurven door eene

conjugatielijn vast-vloeistof, dan gaan, zooals vroeger gezien, de raak-

lijnea in deze snij[)pnten alle door liet t>ij deze conjugatielijn helioo-

rende damppunt. Ligt uu iu de nabijiieid van dit danippunt de

dampverzadigingsknrve onder eigen danipdruk liuiicu den drieplia-

sendriehoek, dan is geen der boven genoemde snijpunten een buigpunt.

Wij kunnen ons door de bnigpunten der koniplex<iistillatieknrven

eene knrve gebracht lienken, tlie wij de buigpuntskronmie zullen

noemen; men kan deze kromme op de volgende wijze vinden. Wij

leggen in het punt X der dampverzadigingsliju onder eigen damp-

druk eene raaklijn ; het snijpunt dezer raaklijn met lie bij het punt

X behoorende konjugalielijn vast-vloeistot' zullen wij .S noemen.

Doorloopt men het punt A' de verzadigingskurve onder eigen damp-

druk dan doorloopt het punt S de gezochte biiigpuntskiirve.

Deze buigpuntskurve gaat steeds door de punten ^1/, en m, der

dampverzadigingskurve [tig. 7 (I), 11 (I), 12 (I)] en, als men door

F eene raaklijn aan deze dampverzadigingsknrve kan trekken, ook

door het punt F. Voor ons doel heeft alleen het binnen het hete-

rogene gebied liggende stuk der l)uig|iuntskurve beteekenis en wel

voor zoover zij de konjugatielijnen vast-vloeistof lusschen de punten,

die de vaste stof en de vloeistof aangeven, snijdt.

In de snijpunten van de vei-zadigingskurve onder eigen dampdrnk

met de buigpuntskurve raakt de konjngatielijn \ loeistof-damp aan de

dampverzadigingskurve.

In de nabijheid van een maximnm- of minimumpunt van het

driephaseneven wicht F -\- L -f- (i is de driephasendriehoek zeer smal

en kan men. zooals \roeger gezien, vele ge\allen onderscheiden.

Uit eene beschouwing dezer gevallen blijkt het volgende.

Wij stellen, evenals vroeger, de vloeistof met den maximumdruk

door J/ en den bijbehoorenden damp door M^. tle vloeistof met den

minimumdriik door ?/( en den bijbehuoi'enden dam|) door in^ voor.

De komple.vdistillatieknrven hebben in de nabijheiil der lijn FM
{Fm) eene aan deze lijn ongeveer evenwijdige richting van F naar

M{in) of omgekeerd. Ligt echter het danippunt Ji, (mj tusschen F
en M {Dl}, dan gaan ze van F en M {in) naar het punt M' (/»,) of

omgekeerd en buigen in de nabijheid van dit punt in bepaalde rich-

ting van de lijn FM {Fm) af of naar deze lijn toe.
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Nciiicii wij iliuiis eens eene (listillcXtieteniperalunr'. lager dan liet

nia.\imunisiililinialie|innt vnii de stof F; de verzadigingsiijn onder

eigen dan)|idruU \;iii /' r;i liare bijbeliooiende daniplijn liecft dan

een vorm ai!^ in tig. 11 I . In tig. 4 is een deel Mdhm dezei ver-

zadigingslijn geteekend : de bijlielioorende damplijn is weggelaten.

Uit eene beschouwing dor driepiiasendrielioeken leidt men nu gemak-

kelijk den loop der konipiexver/.adigingskiirven af; de jiijltjes geven

de richting aan, waarin hel kompie.x zioh bij de dislillalic beweegt.

Snijdt men deze komple.xdistillatiekiuven door eene door het punt

F gaande rechte lijn, dan moeten <ie raaklijnen cii de krommingen

in deze snijpiuiten voldoen aan de iiioi-voor afgeleide vooru aarden.

Fig. 4.

Denkt men zich een driephasendriehoek in de nabijiieid der lijn

Fin^ m, zoodat het dainppunt dicht bij »(, en het vloeistofpunt dicht

bij m ligt, dat ziet men dat een deel der komplex-distillatiekurven

naar het |)Mnt F en een ander deel niuxr het punt tn moet gaan,

terwijl er eene is, die, zonder na L of ui af te buigen, tot het |)unt

m, nadert. Deze is door dm, voorgesteld. Het punt h der lig. 4

komt met het gelijknamige ])Mnt der tig. 3 overeen; het is dus dat

punt lier verzadigingslijn onder eigen danipdruk ; waarin de zijde

vloeistof-gas van den driephasendriehoek tleze verzadigingslijn raakt.

De |)unten d en h verdeelen den tak Mdhm der verzadigingslijn

onder eigen dampilruk in drie stukken.

Distilleert men de vloeistof '/ dan vormt zich een komplex F -\- L,

dat de koinpiexdisiillalickurve (/;//, doorloopt; de druk daalt «lus

van P,i tot den minimiinHlruk /*,„ en de \ ioeisiof zelve dooijoopt

de knrve dbm. Naarmate de druk tol /',„ nadert, ziilieii <ie vloeistof

en de vaste stof /'' meer en meer in die verhouding achterblijven,

waarin zich uit hen de damp //*, kan vormen; in de laatste oogen-

blikken der disiillatie ziet men dus vasie stof en vloeistof tegelijk

verdwijnen.



Wij iiciiicii thans ooiio vlncistoC r van den tak ^ft/. l'ij ilistilhvlio

dcz.er \li)oisti)t' voi-nil /.icli coii koinplcx F -\- L, dat di' \;iii ' naar

/\i;aaiiil(' kinii|il('\di^lillali('l\iir\c' doorlonpt. De di'iil\ daalt dus van

J\ tot den nnninniindiuk /'„, en de vloeistof zelf doorioopt den lak

cbin. Hoe dichter de druk tot /•*„, nadert, des te minder \lueistof

zal het koniplex bevatten, dat ten slotte practisch alleen nit de vaste

stof /' zal bestaan.

Nemen wij thans eene vloeistof s van den tak db; deze vormt

bij distillatie een koniplcx F -\- L. dat iïo koinplexdistillatiekiirvc sf'

doorloopt. De druk daalt dns van /\ tot /'/ en de vloeistof zelf

doorloopt de knrve shf: de vloeistof .v <raat dus, eerst onder afschei-

ding en daarna ouder oplossing van de afgescheiden vasie stof, iu

de vloeistof /" over.

Men ziet hieruit dal het punt d een grenspunt is en wel zoo, dat

alle vloeistofdistillatiekurven, die de verzadigiiigslijn onder eigen

dampdruk tusscheii d en M trelfeii, luet, en alle, die deze kurve

tusschen d en b trelfeu, wel uit het heterogene gebied uittreden.

Neemt men eene distillatietemperatuur, hooger dan het maximum-
sublimatiepunt, maar lager dan het niinimnmsmeltpnnt van de stof

F, dan heeft de verzadigings- en dampverzadigingskurve onder eigen

dampdruk een vorm als in tig. 7 (I). Alle vloeistofdistillatiekurven,

die deze verzadigingskinve treffen, treden uit het heterogene gebied

uit. De beschouwing der andere gevallen laat ik aan den lezer over.

( Woi'dt vervoh/d.J

Scheikunde. — De heer Schreinemakers biedt, mede namens den

Heer D. J. van 1'rooije eene mededeeling aan over : ,,Hi'(

stelsel natrannsulfant-maniiaansidfaat en mater bij 35°.

Als vaste phasen, die bij 35° met verzadigde oplossingen in even-

wicht kunnen zijn, treden in dit stelsel op: het anhvdrische Na-i SOj,

het hydraat A'n SO4 . H'jO en de twee anhydrische dnbbelzouten :

D.uü = (Mn 804)9 • (Na-i 804)10 en D1.3 = Mn SO4 . (Na 804)3-

De reeds vroeger beschreven dnbbelzouten :

Mn SO4 . Na, SO4 , 2H2O en Mn 8O4 • Nao 80+ . 4 HoO

zijn door ons niet gevonden, terwijl omgekeerd de door ons gevonden

dubbelzonlen tot nog toe niet waren be.sclueven. Ook de nauwkeurige

bereiiling en oplosbaarheid der vroeger beschreven zouten is slechts

onvoldoende bekend, zoodat het moeielijk te beslis.sen valt of deze

1) M.^niGNAc ('11 Gkuikk. A. .\!in. [.jJ 9. 15. M;ig. 1'liaiiii. 11 i'i

.
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iTii^scliioi) meliistahiol /.ijii, dan wol ut' liet toeval ons misscliieii twee

luelastahiele zouten in handen heeft «jespeeld.

De iiij 35° optreclentle evenwiclileii /.ijn in de lignnr scliematiseh

aangegeven; de heide dubhelz-oulen zijn door de pniileii Deinen

1) -,, het Mn SOj . HoO is door het |)nnt Mn, voorgesteld. De isolhernie

bestaat nil vier takken, id.

:

ah de verzadigingslijn \ aii het Na-j SO4

bc .. „ ,. ,. Di.3

cd ,, „ ., .. D., 10

(Ie ,. „ „ „ MnS(»4.H.O

De jniste ligging dezer takken kan niet belud|i van de in tabel I

aangevoerde bepalingen wortlen geleekend.

TABEL I.

Samenstelling in gevvichtsprocenten der bij 3ó° verzadigde

oplossingen en resten.

Oplossing
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Til ^h i;il>cl hlijkl (lal <U- iiid Alii SO, . IL( )

-f J),, i„ -crza(lif,'(ie

o|ili)ssiiifi- (lri(! iiiaal licpaaM is.

Om (Ie sainonsl(>liiiin der \:i<{q stoUeii. waarmede de oplossingen

verzadifid zijn. te kmim'ii ulk'itle'ii i.s niet alleen de samenstelling van

cene dergelijke (i[ilossing, maar ook haar bijbeiioorende rest liepaald.

ILSC^

Van tak rtl zijn, zooals nit de taliel blijkt, boljaUe de twee eind-

punten, nog vier oplossingen en hun l)ijbehoorende resten bepaald
;

zet men deze in de figuur uit en teekent men de vier conjugatie-

lijnen, dan snijden deze de zijde Mn SO4 — Nao SO^ in een punt.

dat 48.89% MnS()4 en dus 51.11% Nao SO4 aangeeft. Het dnbbel-

zout Mn SlU . Nao S< )4 bevat echter 51.53 7„ Mn S()4 en dus 48.47%
Na2 SO4, zoodat de vaste stof, waai'mede de oplossingen \an tak cd
verzadigd /ijn. niet iiel (lnlil)el/.(iut Mn SO4 . Na2 SO4 of een zijner

hydraten kan zijn. Berekent men uit de gewichtsprocentige samen-
stelling van het snijpunt de molccidaii'e sanienslelling, dan vindt men :

(Mn S()4)<) (Naa SOa'ïio = Dg.,,, .

Van tak />c zijn. zooals uit de tabel blijkt, behalve de twee eind-

punten b en c nog vier oplossingen en hun bijbeiioorende resten

bepaald; deze vier konjugatielijnen snijden de zijde MnS()4—NaaS04
in een punt, dat de samenstelling van het dubbelzout : MnSÜ4
(Na2S04)3 = D| 3 aangeeft. Dit diibbelzout bevat 26.16% Mn SO4
en dus 73.84% Nao SO^.

Het gedrag van beide dubbelzouten ten opzichte van water volgt

dadelijk uit de liguur. als men hierin het hoekpunt W met de punten

Di.3 f II D,,.i(j vereenigt. Daar de lijn W.D ., de kurve bc en de lijn

W.D.,.io de kurve cd snijdt, zoo volgt hieruit dat beide dul)belzouten

bij 35° in waier zonder ontleding oplosbaar zijn.
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Natuurkunde. - I>o lieer van dkk Wwi.s biedt een mededeeling

aan vaii den Heer J. D. van dkk Waals Jr.

:

deeUngsiret dfi' energie". II.

(Mede aangeboden door den Heei- P. Zeema.n).

„Over de ver-

In mijn vorige nieiiedeelinu; over dit onderwerp is een fout ge-

slopen en wel in vergelijking ^5j op bladz. 1099 van dit deel van

deze verslagen. Die formule had moeten luiden:

ƒ

^ 16 ^ 6
^r

16
^

<9
7 ('/••/') ndqdp

J'
e

2 Ar

'/ (7-7') /^ M^f

(óa)

lil verband daarmee- moeten de vergelijkingen op pag. 1100 luiden :

ƒ•

1 1

16 ^ 16 ^

e
'I i'j- -p)

vVi

r -
hv

1

ndpdq — 0.

ƒ
16

6 f(<]r)dq=^ \\—e O

Ik wil hier in veriiaiid met het toen besprokene nog de volgende

opmerkingen maken.

§ G. Het is duidelijk, dat men voor lie kans, dat een bepaalde

van de variabelen /y of 7 lusschen be[)aalde grenzen ligt, niet de

nojinale waarsciiijnlijkheid.skromme vindt. Gaat men ei-hter de energie

na van een speeiraalgebied, dat, hoewel klein, toch nog zeer vele

elementaire trillingen omvat, dan vindt men een andere waarschijn-

lijkheidskromme dan voor één enkele elementaire trilling. Is het

speetraalgebied voldoende klein, dan znl de straling zieh als homogene

straling aan ons voordoen. Slechts bij vv;uirneming over een lang

lijdsverloop (d. w. z. lang vergeleken bij den trillingstijd) zal de in-

homogenileit zicli dooi' zwevingen in de amplitude openbaren. Om
den oogenblikkelijken toestand te vinden /.al men een elementaire

trilling kunnen voorstellen door:



2.ti 2,-tt

a sin — -4- ö COH

en de resiilleerende Irilling door:

2nt 2nt
[Sa) sin~ -f- (^i) cos—

.

llioriji kunnen de arzundi'rlijke it'-i en //s allerlei waarden hebben.

De kans, dat zij tnsschen bepaalde grenzen liggen, wordt niet door

een normale waarseliijnlijkbeidskroinine voorgesteld. Maar dat neemt

niet weg, dat de kans voor een waarde van A =: 2!a wèl door

een normale kromme vooi'gesteld wordt, indien de som maar een

aantal termen bevat, dal voldoende groot is.

Denkt men nii. dal de vibratoren een zoodanige demping iiebben.

dat zij nog merkbaar meetrillen met een groot aantal elementaire

trillingen, waarvan de periode niet veel van de grondperiode van

den vibrator verschilt, dan zal ook voor de beweging der vibratoren

de Maxwki i.Vehe snelheidsverdeeling gelden. De gemiddelde energie

\'an een lineairen vibrator zal waarschijnlijk door de daarvoor door

Pi,ANCK gegeven formule

kv
U^^-. (M)

hv

juist worden voorgesteld, ioodat de kans, dat de snelheid van een

vibreerend deeltje s bedraagt zal worden voorgesteld door:

1— U
1 1 In

Ce ^ ds waarbij ^Lms'^ — U =z~
hv

Het is waar, dat formule (11) berekend is met behulp van een

vergelijking van de gedaante (1) i)ag. 1096. terwijl een dergelijke

formule niet kan gelden. Maar hier treedt een verschil in de theorie

van Flanck en de hier door mij aangegeven opvatting aan den dag.

Immers: is de quantenhypothese juist, dan kan vergelijking (1) ook

niet bij benadering vervuld zijn en is het slechts als een toeval te

beschouwen, indien zij toch tot de juiste waarde voor U leidt.

Volgens de hier ontwikkelde opvatting daarentegen, kan vergelijking

(1) weliswaar niet streng vervuld zijn. maar kan zij toch met vrij

groote benadering gelden, en ligt het zelfs, in \erband met de scherpte

der spectraallijnen, voor de hand te vermoeden, dat dit het geval

zal zijn. Het komt mij dan ook \oor. dat wij reden hebben te ver-

90
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wacliten. dal wij ile kinetische energie van deeltjes, die roleeren iif

die door botsingen gestoorde banen besciirijven, met groote benadering

zullen kunnen vinden, door met bi'liul]i van de gewone mechanische

en clectroinagnelische groiidvergelijkingen de beweging dezer deeltjes

in het normale stralingsveld ') na te gaan. Volgens de quantenhypothese

moest het zeer kwestieus schijnen of een dergelijke berekening een

juist bedrag voor de snelheid der deeltjes zou opleveren.

Indien het zou blijken, dat de bewegingsvergelijkingen der elec-

tronen niet bij benadering door vergelijking (1) worden voorgesteld,

dan zonden deze conclusies niet gewettigd zijn. Men zou dus ook

geen reden hebben te verwachten, dat de snelheden der vibratoren

verdeeld zouden zijn volgens de snelheidsverdcelingswet van Maxwkll.

Het ligt naar het mij voorkomt voor de hand te onderstellen, dat

de normale waarschijnlijkheidskromme eerder voor de hoeveelheid

van beweging dan -voor de snelheid zal gelden. Is de massa constant,

dan behoeven wij dit onderscheid niet te maken, maar indien de

massa variabel is, brengt een normale waarschijnlijkheidsverdeeling

van de hoeveelheid van beweging mee, dat voor de snelheid zulk

een verdeeling niet geldt. Bij LoRENTZ-electronen zullen de afwij-

kingen van de M.\x\VKi,i,'sche snelheidsverdeeling, die het gevolg zijn

van de massaveranderiug, klein blijven, althans bij praktisch bereik-

bare temperaturen. Daarvoor zal men de kinetische energie in het

stralingsveld wel mogen berekenen, alsof de massa constant was.

Door de zoo gevonden uitdrukking der kinetische energie naar

T te differentieeren vindt men op de bekende wijze c„ behalve dat

hieraan een term voor de potentieele energie moet worden toegevoegd.

^ 7. De potentieele eneryie. De ruimtevenleelhuj.

Voor de ruimteverdeeling van massa-deeltjes geldt volgens de

klassieke mechanica de wet, dat, als n het aantal deeltjes per volnme-

eenheid voorstelt en f de potentieele energie van één deeltje de uit-

drukking

ne" = constant in de ruimte (12)

Bij een mengsel geldt een dergelijke uitdrukking voor eik \aii de

bestivnddeelen. Wil men het volume der deeltjes in aanmerking

nemen, dan kan men schrijven, dat

e" = constant (12a)F— 26

') Onder normaal stralingsveld versta ik liet stralingsyeld waarin de energie-

verilecling die van liet zwarte of uormaal spectrum is.



waarin V liot volume por ftram-niolocutil van de stof en V— 2A

de in dal voiuinc aanwezige ,,be8C'liikliare niinïte" voorstelt. Zooals

bekend is. is de logaritlime dezer uitdrukking gelijk aan de tliermo-

dynaniisclie |)OlentiaaI ') vooi- liet bestanddeel, waarvoor de uitdruk-

king is opgesclii'even. Alle tlierniodynainisclie eveuwiclilen. zoowel

die van enkelvoudige stollen als van mengsels, als ook die, waarbij

geladen deeltjes een rol spelen, kunnen uil de, liet eerst door Boi/rz.MAMN

gebruikte vergelijking (12a) worden afgeleid.

Hoe is het nu volgens de nieuw op Ie bouwen meelianiea? Zal

daarbij deze wet van Holtzm.ann ook gelden? Het antwoord op deze

vraag moet ontkennend luiden.

Denken wij ons b.v. de coëxistentie van vloeistof en damp. Zelfs

als wij aannemen, dat in elk van heide pliasen de MAXWKu/solie

snellieidsverdeeling lieersclit, zal de gemiddelde kinetische energie

der moleculen in de twee phasen verschillend zijn. Dit verschil wordt

natuurlijk pas nierki)aar bij uiterst lage temperaturen, waarbij de

moleculen in de vloeistofphase, die als vibratoren van kortei' trillings-

tijd zijn te beschouwen dan die in de gasphase, een merkbaar kleinere

energie hebben, dan liun volgens de ecpiipartitiewet zou toekomen.

Dit zal natuurlijk invloed hebben op de dichtheid der gasphase, die

kleiner gevonden wordt, dan zij volgens de klassieke statistische

mechanica zou zijn.

Overeenkomstige beschouwingen gelden voor de contact potentiaal

verschillen bij lage temperaturen.

Behalve voor de verdeeling van massapunten in de ruimte kunnen

soortgelijke beschouwingen ook toegepast worden voor andere vraag-

stukken, b.v. voor de oriëntatie van de assen van polaire deeltjes

onder invloed van richtende krachten. Volgens de klassielce mecha-

nica werd de kans, dat de as van een polair deeltje met moment
m in een krachtenveld Sp een hoek « met de richting \an deze»

kracht maakt, voorgesteld door:

mJF) cos a

6 sin tt

e --^<fc (13)

Volgeus onze beschouwing zal bij lage temperatuur de kans,

dat n een aanzienlijk bedrag heeft kleiner zijn, dan door deze

formule wordt aangegeven. Daardoor vindt men b.v. het Curie-

punt bij hooger temperatuur dan formule (13) zou doen vermoeden

althans bij die stoffen, waar dit punt zoo laag ligt, dat bij de

1) Of wijkt hiervan slechts af door een tempeiatuurfunclie, die voor het al of

90*

niet bestaan van evenwicht «iet van bt'iang is



Cl

CrRiK-Ieniperaliuir de gemiddelde kiiietisdie eiu'rgie der rotalies

der moleculen kleiner is, dan zij volgens de equipaititie wol zijn moest.

§ 8. Het is duidelijk, dat bovenstaande besclioinvintren een uiterst

voorloopig karakter dragen. Vele problemen zijn erin genoemd, maar

geen enkel is erin (ot een behoorlijk uitgewerkte 0|)lossing gebracht.

Later hoof) ik in slaat te zijn somnn'ge |)nnlen nader uit Ie werken.

Ik meen echter te hebben aangetoond, dat het o|i.'-telleu van een

nieuwe mechanica, zooals bedoeld in mijn eerste mededeeling over

dit onderwerp, voor de geheele thermodynamica van het grootste

gewicht is. Ik iieb dit gedaan in de hoop. daardoor de aandacht der

niatliematici op het probleem te vestigen en voornamelijk op de

integraalvergelijking {5a) of een daarmee overeenstemmende ver-

gelijking'), door het oplossen waarvan het opstellen van de nieuwe

mechanica een belangrijke stap nadei' zou zijn gebracht.

Er zijn enkele verschijnselen die tegenwoordig veelal in het licht

der quanieniheorie worden beschouwd, en waarvan uit het boven-

staande niet blijkt, hoe zij samenhangen met de nieuwe mechanica,

die de oplossing van de vraag naar de energieverdeeling moet leveren.

Voornamelijk valt hieronder het vraagstuk van de emissie van electronen

onder invloed van licht- en Röntgenstraling.

Hij de lliermodynamische toepassingen komt het mij vo(»r, dat de

quantentheorie soms quantitatief en steeds qnalitatief juiste uitkomsten

zal geven. Haar strekking is toch om de kinetische energie van

vibratoren met korte perioden in oxereenstemming met de waarneming

lot beneden het eipii|)arlitie-bedrag te verminderen. En deze ge-

middelde energie is het die steeds tot w^aarneming komt, — of de

daarmee nauw sameidiangende ruimteverdeeling.

Of de toepassing op electronen-emissie gerechtvaardigd is lijkt mij

minder zeker. Uit een theoretisch oogpunt lijkt mij geen enkele

grojid voor de juistheid der beschouwingen te beslaan. En of de

aansluiting aan het experiment voldoende is om de gerechtigdheid

der beschouwingen te waarborgen, lijkt mij voorloopig nog kwestieus.

Nemen wij in het bijzondei- de theoi'ie van .So.m.meki-ell) \'oor ileze

verschijnselen met behulp van de quanten \an actie, dan komt hel

mij voor, dal deze (hoewel misschien op zich zelve juist zijnde) niet

^) Ik zeg een daarmee overeenstemmende vergelijking, omdat ik, zooals ik oj)

p. 1090 reeds opmerkte, nift geheel zeker was, dal ik tciecht de coördinaten van

het elecli'on in deze veigelijking buiten besciiouwing liet. Mogelijkerwij.s moet de

functie o behalve van de q's en de p's ook van de , eigen coördinaten" van het

electron aflinngcn en moeien in verband hiermee ook aan liet product der dilTc-

rentialen nog de diffeientialen deze' ci'ördinaten worden toegevoegd.
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in verband staat met eenige mogelijke tlieorie van het normaal-

spectrum. Denken wij h.v. twee gelijke kanonnen met gelijke pro-

jectielen maar met ongelijke kniilladingen. Het projectiel met de

grootste kruilhuiing zal de grootste kinetische energie verkrijgen, en

dat wel in den kleinsten tijd. En zoo kan men zich denken, dat de

moleculaire krachtswerkiiig van dien aard is, dat steed.s de grootste

energieonizetling den kleinsten tijd vereischt, op de wijze als

SoMMKRFEt.i) (lil onderstelt. Dit is een kwestie van moleculaire krachts-

werking; het heeft niets te maken met de weden der mechanica en

is b.v. met de wetten der klassieke mechanica volstrekt niet in strijd.

Ik althans kan een dergelijke tegenstrijdigheid niet ontdekken. Maar

indien inderdaad de hypothese van Sommeri'i.i.u met de klassieke

mechanica bestaaid)aar is, dan is zij ook met de spectraal formule

van R.vYLKiGH vereenigbaar en behoeft zij volstrekt niet te leiden tot

de spectraalformule van Planck.

Natuurkunde. De heer Fv.vmkrlingii Onnes biedt aan Mcdedeeling

N°. l'Mii uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden.

H. KA.MKKi.iNtai Onnes, C. Doks.man en S. Wehkk, „Onderzoe-

kingen over de inieendü/e irrijving van gassen hij litge iein-

periitiiren. I. Waterstof."

^ J. Inleiding^). Het onderzoek van de afhankelijkheid van de

inwendige wrijving van gassen van de temperatuur bij dichtheden

in de nabijheid van de normale, is vooral van belang voor de kennis

van het mechanisme der botsing vaii twee moleculen, of, bij een-

atomige gassen nog eenvoudiger, van twee atomen. Uit den aard

der zaak is het wenschelijk dit onderzoek bij een zelfde stof over

een zoo groot mogelijk gebied van gereduceerde temperatuur uit Ie

strekken. Dit geeft aan do zeer lage temperature]i en aan stollen

als waterstof, neon en helium eene bijzondere beteekenis.

Door de leerlingen van Dorn ') is in Halle in de laatste jaren een

systematisch onderzoek over de wrijving \'an verschillende gassen

verricht. Daarbij zijn zoowel absolute waarden als teinperatuur-

coëlTieienten bepaald en is men ook tot de temperatuur van vloeibare

lucht afgedaald.

Wij hebben met ons onderzoek in de eerste plaats beoogd het

gebied der waterstofteniperaturen te betreden, terwijl de wrijvings-

1) In deze Mcdedeeling is ook veiwc. kt de beoogde mededeeling van Kamer-
LINGH OxNEs en Dorsman, waarop gewezen werd in MeJ. Suppl. no. 25. (^Sept

1912) § 6, noot 1.

-) Eene samenvatting dezer onderzoekingen vindt nicn bij K. Schjutt. Anii

d Phys. (30) p. 393, 1909.
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toestel zoo werd iiigericlit. dat liij ongewijzigd ook voor helium hij

lieiiumtemperatiircii zou Uiimieii dienen. Maar het lag voor de hand

voor de door ons onderzoolite gassen de wrijving ook bij minder

lage temperaturen na te gaan. Daardoor is gel>leken, dat het behalve

voor de bevestiging van de zooeven genoemde onderzoekingen tot de

temperatuur van vast koolzuur, ook nog van belang was voor de

kennis van de wrijving in het gebied der temperatuur van vloei-

bare lucht.

In het gebied der waterstoftemperatureii hebben wij de wrijving

van waterstof l)ij het stroomen door eene capillair afhankelijk van den

gemiddelden druk gevonden. Door de onderzoekingen van Maxweij. ')

weet men, dat de inwendige wrijving van gassen bij de normale

dichtheid onafhankelijk is van den druk, anderzijds is door Wakbiug

en VON Babo bij hun onderzoek omtrent koolzuur aangetoond, dat

zij bij dichte dampen met de dichtheid toe-

iioomt. Er is dus alle grond om de af-

hankelijkheid van de wrijving van den dndv

bij walerstofdamp nader te onderzoekon.

§ 2. Metliode. De metingen werden \er-

richt volgens de transpiratiemcthode. Experi-

menteel levert deze misschien wel de

meeste moeilijkheden op, maar hel ver-

wezenlijken van de voorwaarden, die bij de

theoretische afleidingen ondersteld worden,

schijnt daarbij het best mogelijk.

De door ons gekozen vorm (schematisch

aangegeven in Fig. 1, vergelijk verder tig. 2),

onderscheidt zich door de volgende eigenaar-

digheden :

1°. kan de druk aan de beide einden

\A\i de capillair, door welke het gas stroomt,

zoolang als men wenscht. standvastig ge-

houden worden op een willekeurig bedrag.

2°. de gemiddelde druk en het druk-

verschil worden onmiddellijk aan de beide

einden van de capillair gemeten,

.'J°. het gas stroomt voor het in de capillair

treedt door een (in ons geval 7Ü cm. lange)

koperen buis, waarin het de gewenschte

temperatuur aanneemt.

1) Voor de oudere literatuur verwijzen wj naar Leiden, Gomm. Suppl. n" 23

pag. 86.

iiJiTO
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De l)ci'okcnii)0' der met de volgens de doorsfroomingsnietliode ver-

richte hepaliiigen ^^esfliiedl volgens de t'orMinlcs van O. E. Mkykk en

M. Kni'Dsen ') ; zij geven voor de liocveellicid gas, die door een

capiiliiire stroomt :

.T 1 ^ R* f 4<

waarin

A A
'

lx 8 0,30967 [/^
5 + - ^^

R
Hier is

:

IJ := coeflicient van inwendige wrijving.

i^=: straal van de capillair.

Z, rr: lengte \an de capillaiiv

T ^ tijd \an doorstroDming.

p z=
' —^ = gemiddelde druk.

]\ := druk aan het begin der capillair.

p, = „ ,. „ einde ,,

Q = de hoeveeliieid, die doorgestroomd is, gemeten door het pro-

duct \'an volume en druk en gecorrigeerd voor de temperatuur

van de capillair.

C = de coefiicient van glijding, die door de 2 laatste vergelijkingen

bepaald is, waarin f)j het soortelijk gewicht van hel gas.

De eenheden zijn die van het C'. (t. S. systeem.

§ 3. Jni-ichtiin/ dei' toestdlen. Hoe de groollieden in ile/.e formules

bij de onderzoekingen bepaald werden is met behulp van tig. 2 ge-

makkelijk na te gaan.

Uit een voorraadcylinder werd het zuivere') gas eerst in een

pipet F gelaten, waarin het door sanienpersing met behulp van

kwik op passenden druk gebracht kan worden. Dooi' een iioog-

drukregelkraan. C werd het dan niet een koperen capillair geleid

tot A, waar zich de ca|)illair vertakt. De eene tak voert naar

eene kwik-waierditlerentiaalmanomeier, waarin het niveau van het

water door regeling met de kraan C op constante hoogte gehouden

werd. In hel begin hebben we met olicmanometers gewerkt, die

1) M. Knudsen : Ann. d. Plivs. 28, 1909. pag. 75.

-) Het gas was gezuiverd door het over een met vloeibare waterstof afgekoelde

spiraal te laten strijken (Med no. 84). Er werd later een spoor lucht in hel gas

opgemerkt, mogelijk is dit, niettegenstaande de genomen voorzorgen, bij het com-

primceren opgenomen.





oone Kcmakkolijkc insfclliiig op willokeni-igen druk veroorloven.

Daarbij werden evenwel geen constante waarden voor den wrijvings-

coefïicient gevonden, hetgeen niissoliien een gevolg was van vast

worden van oliedani|) in de capillair. De olieinanometers werden derhalve

\orvangen door kwik-waler-dillerentiaalnianonieters.

De andere lak van de capillair bij .1 voert het gas verder dooreen

slaalcapillair I^Fd naar den wrijvingstoestel in den cryostaat.

Tusschen I) en IC lievond zich een i' vormige biiis. niet kool. ge-

dompeld in vloeibare liichl, met behidp waarvan de laatste mogelijk

aanwezige s[)oren luciit leriiggeliondcn kunnen woi-den.

Een verticale giasbuis (UI voerde hel gas verder. Hieraan was

gesoldeerd de spiraalvormig gebogen kopercapillair vaii ongeveer

70 cM. lengte, waarin de boven aangegeven en noodzakelijk gebleken

voorkoeling van het gas plaats vond. Deze eindigt in K van waar

het gas naar L geleid werd. In L, feitelijk een klein reservoir,

verdeelt zich de leiding in 2 takken t. w. de capillair en de leiding

LMX naar den kwikmanometer O. L en P konden direct door

een, met een kraan voorziene, parallel aan de capillair geschakelde,

buis met elkaar in verbinding gebracht worden. Bij het uitpompen

was dit noodzakelijk. De capillair gaat geleidelijk over in L, waar

binnen men het gas als in rust mag beschouwen. Dit is van belang

voor de correctie van Hagenbach, die onder deze omstandigheden vervalt.

Van .S' voert verder een tak TU naar een tweeden kwikmanometer

V, die den druk /*, aan het begin van de capillair, aanwees. Door

de capillair, (ongeveer 65 cM. lang en met een diameter van 0,122 mm.)

stroomde het gas in P. Even.'ds bij L voert van hier eene leiding

PQR naar het andere einde van den kwikmanometer O. Met behulp

van dezen nuinometer leest men dus het verschil p^
—

p^ af. Een

andere leiding WMYZ voert het gas van P uit naar Z^ .Zstaataan

de eene zijde in verbinding met een kwik-water ditierentiaal-manometer

b aan de andere zijde echter over a met c. Bij a bevindt zich een

regelkraan, die het mogelijk maakt het niveau van den manometer h

tijdens de proef op constante hoogte te houden. Zoodoende kan men

dus tijdens de proef, afgezien van de kleine schommelingen, die een

gevolg zijn van het regelen met de twee kranen, p^—^>, en />i stand-

vastig houden. De buis c is verbonden met een voor de volumetrische

bepalingen bestemde en in ijs geplaatste ballon e, waarvan het

volume ongeveer 4/. was. De druk van het gas in dit reservoir

werd voor en na elke proef door aflezing van den manometer (/

be[)aald. Zooals men ziel, wordt een klein gedeelte van dit volume niet

door ijs op 0° C. gebracht het blijft nagenoeg op de temperatuur van de

omgeving. Dit deel bedraagt echter slechts J .S"/» van het geheele volume.
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De drie manometers werden met een katl)ctometer afgelezen, en

waren* zoo opgesteld, dat alle drie door draaiing van den katheto-

meter konden gezien worden.

De teniperatmir van de wrijvingscapillair werd bepaald met belmlp

van een daarnaast geplaatsten platinaweerstandstliermonieter, die

door vergelijking met een standaard weerstandstliermometer aan den

waterstofthermometer \an het Laboratorinm was aangesloten.

Wat de inrichting van den cryostaat met roerdcr betreft, zoo kan

\erwezen worden naar Med. N°. J23. De meettoestellen waren ge-

dompeld in een crvostaatglas juist gelijk aan dat van den helium-

cryostaat. Gelijk in ^ 1 opgemerkt, is het nl. de bedoeling met

denzelfden toestel de vvrijviiig van heliiuudamp bij heliumlemperalmir

te bepalen. Het crvostaatglas was bedekt mei een kap, welke gelijkt oi)

die van de heliumcryostaat, doch op voor de hand liggende wijze vereen-

voudigd was. In tig. 2 is het cryostaat glas met .roerder en thermo-

meter weggelaten.

§ 4. Loop der proeven. Nadat de luchtdichte sluiting afdoende ge-

controleerd en verder alles in orde bevonden was, werd een proef op de

volgende wijze verricht. De volumeter en het geheelc toestel werden

leeg gepompt en de kraan /? gesloten. De kraan c werd thans geopend,

en daarmede zoo geregeld, dat de manometers b en (/ de gewenschte

instelling hadden. Was" deze bereikt, dan begon de proef en werd

Iegelijk met het begin van het regelen met kraan a de knop van een

chronometer neergedrukt. Tijdens de proef werd met de kranen

a en c als boven aangegeven zoo geregeld, dal de als iiulicalorcn

dienende differentiaalmanometers een standvastige aanwijzing gaxen;

tegelijkertijd werden de manometers O en V afgelezen, en wel werden

de kleine schommelingen, die hoogstens 1 "/„ bedroegen, zoo u.oed

mogelijk opgeteekend. Door bepaling van een gemiddelde waarde \iii(ll

men uit deze allezingen het diukverschil. dat tijdens de proef tusschen

(Ie idteinden van de capillair bestond. Vermindert men met -^^ " de

aflezingen (>[> manometer v zoo vindt men den gemiddelden druk p.

De chronometer werd oimiiddellijk na het neenlrukken van den

knop met ilc standaarilklok van het laboratorium vergeleken. Deze

diende dan verder als tijdmeter. Het einde der proef werd op dezelfde

wijze geregistreerd. Tegelijkertijd werd de kraan n gesloten. Daarna

werd de druk iu ^\Qn volumeter afgelezen, en hiermede waren de

noodzakelijke gegevens bepaald.

De temperatuurverdeeling in den cryostaat bij de verdamping

van het bad kan een bron van fouten worden ilaar de verdeeling

van de dichtheid in de afv'ocrbuizen van de capillair daardoor ver-
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andert. Dezo buizen cii de lijd vaii doorstroomcn werden daarom

zoo gekozen, dat de fonten, die hiervan liet gevolg iiadden kunnen

zijn. te \('i-\vaai-ioozen waren.

Gewoonlijk werden de proeven i>ij een gemiddelden druk van

ongeveer '/j *'•" genomen.

Door RucKKS ') is aangetoond, dat liet eriteriiim van Ivkynold.s

ook voor gassen geldt. Wanneer men de kritisciie snelheid voor onze

jiroefnemingen hij de waterstoftemperatnren bepaalt, vindt men
daarvoor 3253 '''"/sec, terwijl de groot.sic hij de jtroeven voorkomende

snelheid 411» '"'"/s^c was.

§ 5. rit{-omsk'n. Bij de eerste bepalingen van de metingen, met

waterstof verricht o\) de wijze in de vorige ^ aangegeven, werd

de wrijvingscoefliciënt hoe langer hoe grooter, hetgeen daardoor ver-

klaard kan worden, dat de waterstof nog sporen lucht bevatte, die in de

capillair vast vroor. Daarom werd de vroeger beschreven buis met

kool aangebracht. De latere bepalingen gaven standvastige uitkomsten.

Het geheele waarnemingsmateriaal is in Tabel 1 samengevat. De
eerste kolom bevat de temperatuur in Kelvingraden, de tweede en

derde het drukverschil en den gemiddelden druk. Deze resultaten

zijn, zooals gezegd, uit een groot aantal waarnemingen berekend, de

afwijkingen van het gemiddelde waren ongeveer 2"/^^. De 4'''= kolom

bevat den doorstroomingstijd in seconden, de 5''"^ de druktoename in

den volu meter.

Deze druktoename geeft in verband met het volume de hoeveel-

heid \iin het doorgestroomde gas en deze moet tot den gemiddelden

druk en temperatuur van de doorstroomde buis herleid worden.

Hiertoe werd de toestandsvergelijking gebruikt, die uit de metingen

van Kamkrlingh Oxnks en de Haas (Comm. N'. 127) en Kameruxgh
Onnes en Bra.vk (^Comm. N". 97';), werd afgeleid.

De twee eerste waarnemingen werden gebruikt om het toestel te

ijken, waarbij met Markowski ) ii„ =!= 841.10"" wertl aangenomen,

terwijl voor C in de formule van Suthert.and 83 genomen werd.

Hierdoor worden dan de waarden bepaald, welke onder >/.lÜ^

gegeven zijn. Hieraan werden correcties aangebracht voor de verande-

ring van H*/L met de temperatuur en voor de glijding. De gecorrigeerde

waarden staan in kolom 7 onder onder Vj . 10\

Uit Tabel I blijkt onmiddellijk de nauwkeurigheid, welke men
wat de toevallige fouten betreft, aan de metingen mag toeschrijven.

Zooals boven gezegd werden de bepalingen gewoonlijk bij een geraid-

1) W. Rdckes Ann. d. Phys. 25, 1908 pag. 983.

-) H. Markowski. Ann. d. Phys. 14. 190i pag. 742.
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delden druk van een halve atmosfeer gedaan. Boven en bij zuur-

stoftemperatiiren is een bepaling hij één druk voldoende, bij water-

stofteniperaturen bloek dit niet langer liet geval te zijn. Tabel I
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hiervan is vermoedelijk j^eiegeii in een onvoldoende voorkoi'ling in

Korstii's toestel, want het is onwaarschijnlijk dat hier de dichtheid

reeds een belangrijken invloed /ou iieliben ').
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berekende waarden van jj.

De overeenstemming 'is bevredigend tot bij de temperatuur van

gereduceerde zuurstof. Wij komen op deze afwijking lenig in de vol-

gende mcdedeelingeii over de wrijving van Helium, waarin wij tevens

nader de verandering van het kernvolume />„ met de temperatuur,

gelijk zij uit onze proeven volgt, zullen behandelen.
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Natuurkunde — De Hocf KAMKuuNnn O.nm.s liicdl aan Mcdcdee-

liiif;- N°. J34/( iii( het ^'atllM^kundig Laboratorium te Leiden

H. Kamkri.inoii Onnes en Sophis Webi^r: ., Onderzoekingen

over (h' inirendi(je ivr/jvin// van (jassen l>!j laje temperaturen.

IJ. H,'li.III)).

§ l. l itkoiDsteii. Mei de-I zelfden toestel, die voor het onder-

zoek van de wrijving van waterstof was gebrnikt'), werd een serie

metingen met lielinm verricht. Volgens Rkynolds zon de kritische

snelheid 2960 '^"'/sci; bedragen; bij onze proefnemingen was de grootste

snelheid 105 '""/sec- Alle waarnemingen zijn in tabel l samengevat. De

3,iS

3,10

3,0S

t,v

%,rs

2,t>0

a,w
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Wederom werden de beide eerste waarnemingen tot ijking van den

toestel gebruikt, waarbij met K Sch.mitt') ïJo10'^J887 en C' uit de

formule van StTnF.iu.AN]) =-r78.2 werd genomen. Wij \erkregen zoo

de onder >;' 10" gegeven waarden. Hieraan werden correcties aange-

bracht voor de verandering van -— mei de temperatuur en voor de

glijding. De gecorrigeerde waarden staan in kolom 7 onder i, 10'.

Men ziet dat de meeste waarMcmingen liij een gemiddelden druk

van 40 cm. kwik verricht zijn. Bij 20M K. hebben wij echter ook

bepalingen bij 12 cm. kwik druk gedaan. Een l'lik op de tabel

leen. dat de wrijving niet van de dichtheid afhankelijk is.

In Tabel II zijn onze bepalingen samengesteld met die, welke in

Halle door Schierloh en Schmitt zijn gedaan. Deze zijn van een

kruisje voorzien. Men ziet hieruit en uit tig. I dat onze uitkomsten

zich zeer goed bij de vroegere aansluiten. Alleen schijnt de uitkomst



1387

§ 2. Voorsta/lini/ van <li' iranmeviimjen door een formvle. In

(lezoltde liil)t'l zijn oiuioi- »; .
10" de waarilen opgegeven, die de

forimile \.in Sitiikui.am) mot de aangenomen waarden van >(„ en C
geefl. Door Schmitt is reeds opgciuerivl, dat bij de temperatuur van

vloeil)arc iiiolit ooii duidclijki' afwijiviug optr'oedt. Van dcv.e opmerking

geldt iiel/.elt'di'. wal wij reeds mer die \an Koi'sfu liotreirende de

afwijking \an de Ibi'mule \aii SiriiKKi.AM) vuii ilc waarnemingen

omtrent waterstof iiij de temperatuui' \:ui \ loeihare lucht hcliheii

gezegd

.

Hij de watersloftemporatureii iilijkt df formule van Sutiikri.and

ten eenenmalo ongeschikt om onze uitkomsten voor te stellen, zij

TABEL 11.
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konden samenvatten en liebben in kolom 4 onder ijier iO' de

waarden o])gegeveii, die we met de volgende formule

berekend hebben.

Zooalö men ziet, sinit deze empirisciie formule over het geheele

uitgestrekte temperatuurgebied merkwaardig goed aan bij de gevon-

den waarden.

In eene volgende Mededeeling zullen wij de waarden voor

n. \/T

n l/r,

die uit onze proeven volgen, en verder de wrijvingSfoefTiciënten bij

verschillende temperaturen voor verschillende stoffen in verband met

de wet der overeenstemmende toestanden behandelen.

Natuurkunde. — De Heer Kameri.ingh Onnes biedt aan Meded.

N". 133è: Verdere proeven met vloeibaar helium H. Over den

(jalvajiischen rveerstawl van zuivere metalen enz. VII. Het

spanningsverschil noodig voor liet stroomen der electriciteit door

kwik beneden 4°.19 K.'' (Vervolg).

• § 9. Proeven over b/jmem/selen als mogelijke bron van storingen.

Hoe groote zorg ook aan het zuiveren van het kwik steeds was

besteed, het lag voor de hand de oorzaak \an het optreden \'an een

restweerstand in de eerste plaats in bijmengselen te zoeken. Deze

toch kunnen aan den weerstand van het metaal een met de tempe-

ratuur weinig veranderenden additieve weerstand toevoegen, die even-

redig aan het gehalte aan bijmengsel is. Aan zulk een adilitieven

weerstand heb ik het (Meded. N°. 119) toegeschreven, dat de weerstand

van zeer zuiver platina en uiterst zuiver goud bij helium temperatui-en

niet zooals door mij voor volstrekt zuivere metalen verwacht werd,

verdween. Nu hadden de |)roeven wel de verwachting verwezen-

lijkt, dat het kwik zoover van bijmengselen bevrijd kan worden,

als noodig is oin den weerstand praktisch nul te doen worden.

Maar mag men naar den additieven weerstand, dien zeer zuiver

goud nog vertoont, oordeelen, dan zou het bij den restweerstand van

kwik, die eerst bij de drempelwaarden van stroomdichtheid voor

de laagste temperaturen bemerkbaar wordt, slechts op een bijmengsel

van de orde van een millioenste van die sporen aankomen, welke in

uiterst zui\er goud hoogstens aanwezig kunnen zijn. En dat het

kwik in zooveel hoogere mate vrij van storende bijmengselen dan

goud kon worden verkregen, was a priori te betwijfelen.
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De proef vverri daarom herha-ild mol vast kwik, waarin ik meende,

dat ecne uiterst kleine lioeveellicid van (vmi ander mettuil aanwezig

zou zijn. Het kwik was na mei l>'lnil|) \aii vloeibare luolil in liet

luclitledigo gedistilleerd te zijn, de eene maal met gond, de andere

maal met cadmium in aanraking gebraclit, waarna het weder met

eene grootere lioeveellieid zuiver kwik vermengd was. Tot mijne ver-

bazing verilween bij het kwik, dat deze l)eliandeling had ondergaan

de gewone weerstand op dezelfde wijze als bij het zuivere kwik ').

Veel van den tijd aan het bereiden van zuiver kwik door distillatie

met vloeibare lucht besteed had dus misschien be.^paard kunnen

worden, zonder dat de proeven over het sprongsgewijze \erdwijnen

van den weerstand met op de gewone wijze dubbel gedistilleerd

kwik verricht, andere resultaten zouden hebben opgeleverd.

Zelfs hij het amalgaam, dat voor det verfoeliën van spiegels gebruikt

wordt, verdween de gewone weerstand sprongsgewijze even als bij

zuiver kwik. In verband met hetgeen zooeven over het vaste kwik

werd opgemerkt is dit trouwens terstond te verklaren, wanneer men
aanneemt, dat er tusschen de amalgaauikristallen, samenhangend en,

niettegenstaande de aanraking met het andere metaal, zuiver gebleven,

vast kwik zich bevindt. Want de stroom neemt, wanneer de gewone

weerstand in het kwik nul wordt, om de amalgaankristallen heen

zijn weg uitsluitend door dit metaal.

Waar de invloed van bijmengselcn in den vorm van mengkristallen

opgenomen in het vaste kwik op den achtergrond schijnt te tredc-n,

ligt de onderstelling, dat uit hel kwik bij het bevriezen afgeschei-

den, of op andere wijze zich tusschen de kwik kristahiiassa bevin-

dende, minder geleidende, deelijes een weerstand in de stroombaan

brengen, zeer voor de hand. Maar wanneer men niet tevens aan-

neemt, dat het volstrekt zuivere kwik zelf een restweerstand bezit,

is zij, omdat in een weerstands vrije stroombaan alleen door een

afsluiting over de geheele doorsnede met behulp van een gewonen

geleider weerstand verkrijgt niet zeer waarschijnlijk. Wel kunnen

deeltjes van de bedoelde soort evenals andere toevallige omstandig-

heden, bijv. de wijze van bevriezen en scheurtjes, van invloed zijn

op liet bedrag der drempelwaarde van de stroomdiclitheid, maar de

gevonden waarden der eersigenoemde grootheid loopen, schoon sterk

verschillend, toch Ie weinig uiteen om niet nevens de zooeven aan-

•) Misschien wordt in het vaste kwik zelfs niet een hoeveellieid van de orde van

een duizendmillioenste aan zink of goud opgenomen. De toepassing van het gevoelig

kenmerk van het verdwijnen van den weerstand kan misschien van waarde zijn

voor de leer der vaste oplossingen. Natuurlijk kan hier slechts sprake zijn van

opname in een vonn, die voor den weerstand in aanmerking Komt, (mengkri.-tallen)
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gevoerde onistaiidigliedon het bestaan van oen eigen restweersiand,

dien wij ter ondersolieidiiig \an den aan lnjinengselen toe Ie selirij-

ven additii'Vfii weeisland, een DÜcroii'slweerstnnd zidlen noeiiien, jxiin

te nemen.

^ 10. Pmevi'n over een inoijeUjken invloed van de itanndinj/ met

een gewonen geleider op den siipnigi'/eidenden toestand r<in lirii:. Bij

de zooeven gevolgde redeneering is stilzwijgend aangenomen, dat de

wetten dew strooniverdeeling tussclien twee elkaar aanrakende gelei-

ders ook nog gelden, wanneer een dier geleiders uil beneden 4.°19 A'

al'gekoeid kwik beslaat. De/.e onderstelling zon wel eens niet jnist

knnnen zijn. In den gedaclitengang van § 4 en lettende op de

warmtebevveging, welke de elecironen nu eens naar het binnenste dan

weder naar het oppervlak van den geleider voert, schijnt eene voort-

.^cliniving der elecironen in den galvanischen stroom zonder stroom-

arl)eid door een suprageleidei- alleen mogelijk wanneer het oppervlak

van deze nitslnitend iu aanraking komt met een isolator, die de

elecironen volkomen veerkrachtig terngkaatst. Kunnen de electronen

aan het ojipervlak tot botsing Li:inen met de atomen (of scherper

de vibratoren! van een gewonen geleider, dan zullen zij bij die

botsing immers stroomarbeid atsiaaii. Zoo zou dus een draad van

siiprageleidend kwik, wanneer zich ergens in de siroombaan een

gewoon geleidend deeltje bevindt, ook wanneer dit nier de geiieele

oserigeiis weerstiindsvrije doorsnede verspert, daar ter plaatse weer-

stand kunnen vertoonen.

Deze overwegingen leidden lol de volgende proef. Hlen stalen

capillair, voorzien met aanzetstnkjes, waarin ]ilaliiia(liaa(ljes voor

de weerslandsmetingen, werd aan de Inchliiomp zorgvuldig met

kwik gevukl. De meetdraden dompelden gescheiden van de toe-

en afvoerdraden in het kwik. Volgens de gewone wellen der si room-

verdecling moet dan beneden 4°,J9 K de weerstand van dezen

sameiigeslelden geleider verdwijnen. Of hel kwik zich in oen glazen

of stalen capillair bovitidi doel <laii lol de geleiding niet af. Zoo zou

bijv. wanneer men zulk eene mei kwik gevulde stalen capillair lol

een klos opwond, en de windingen zonder ze te isoleercn. legen

elkaar di-uklc, de klos locli beneden 4°. 19 K als magnetische klos

kumion dienen -. de gowimdiMi kwikdraad zou weerstandsvrij zijn en

hel >iaal /.on dan do rol van den isolalor spelen, die anders de ver-

schillende windingen van di' siroombaan in oen magtielischen klos

\an elkander .scheidt. Wanneer echter de boven gehouden redeneering

juist was, z<tn diuirenlegen een kwikdraad, wanneer hij met een

aansluitend sialeii omhulsel Mini'Z'eu werd. nok beneden 4°. 19 K

weerstand moeten belidudcn.
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üij lii'iliaalilf iinicriioiniugcii incl de liovenfi;enoeiii<le staalc.apillair

liltH'k in Icjionslclliiifj; mol deze ^exol^lrckiviiifi,' do weersland van den

kwikdraad daarin niet Ie verdwijnen. Tocii nia^- daarnil niet worden

afsi,eieid, dal de overblijvende weerstand door de aanraking met liel

staal aan hel kwik is medegedeeld '). Ei' lielmell slechts ergens een

klein seheiirtje in hel kwik over de geheele doorsnede te loopen,

om liet optreden van gewonen weersland te veroorzaken. Hier zij

dus al dadelijk vermeld, dal het later, toen gevonden was, dat ook

de weersland van tin sprongsgewijze verdwijnt, gelukte een minder

twijfelachtige proef, dan i.iet kwik mogelijk is. Ie doen met een

nitgewalst eonstanlaandraadje, dal met een dun laagje tin bedekt

was. De weersland van het linlaagje verdween bij zwakke stroomen

en lage tom[)eraliiur, terwijl het cnnstantaan bij die temperatuur nog

een gewone geleider blijft.

Wij mogen dus \ooreerst wel vasthouden aan de gewone wetten

der stroom verdeeling en ook in dit uiterste geval blijven aannemen,

dat voor zoover het optreden der spanningsverschijnselen door eeiie

plaatselijke verwarming tengevolge van een plaatselijke verandering

van aard van den geleider moet worden verklaard, deze storing

zich over de geheele doorsnede van de stroombaan moet uitstrekken.

Dan blijft ook de slotsom van § 9. omtrent de waarschijnlijkheid van

het bestaan van een mierorestweerstand, van kracht.

(
Wordt vervohjd).

Natuurkunde. — De Heei' van dkr Waals l)iedt eene mededeeling

aan namens den Heei' J. D. van der Waai.s .Ir.: ..Over de

vriji' ii't'ylenyti' van loiun la (dectrohiteit."

(Zal in hel Milgeude Zittingsverslag worden opgenomen.)

Voor de boekerij wordt ten geschenke aangeboden:

1. door den Heer E. F. van de Sandk Bakhuyzen een exemplaar

van het door hem uitgebrachte ..Verslag van den Staat der Sterren-

wacht te Leiden en van de aldaar volbrachte werkzaamheden van

19 September 1910 tot 15 September 1912."

2. door den Heer J. Bokke een exemplaar der dissertatie \an

den Heer II. Wukkman: ,,Di' onkhjenctische oniivllke/ini/ vtin den

voonndiul der tusHcheiilwrsenen en van de roorhersencommiisuren bij

lagere zoogdieren" en een exemplaar van zijne studie: ..Beifnige

') Wanneer liij ile picievcii de weeistainl verdwenen was, bleef er nalnurlijk

anderzijds iiünile vooi' de vraag of er wel aaniakinij; Uisselien slaal en kwik wus
geweest.
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ziir Keiintiiis der iiiotorisc/irii yerri'iieniHijunqen' I oii II. (Soiider-

iil)dnK'k aiis der inteiiialioiialeii Moiialsflairt lïir Anatomie und

Fliysiologie. Bd. XXVIll ,

ü|) voorstel van den Vooiv.iticr wDnii liesloten de volgeiuie Ziliing

der Afdeeling te honden op Vrijdag 25 April a.s., daar oj) Zaterdag

2li April do Vereenigde Vergadering der beide Afdeelingen van de

Akadeniie wordt nilgeschreven.

De vergadering wordt gesloten.

E R R A T U M.

In liet Verslag der vergadering van 30 November 1912.

|). 884 r. 1 V. [i. in plaats van veldsterkte leze men temperatnur

(10 April, 1913).
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J. E. DE Vos VAN Steenwijk: „Onderzoek omtrent de termen van nagenoeg niaandelijksclie

periode in de maanslengte, volgens de meridiaanwaarnemingen te Greenwicli." (Aange-

boden door de Heeren E. F. en H. G. van de Sande Bakiiuïzen), p. 1513.

H. Kamerlingii Onnes en S. Weber: „Onderzoekingen over de inwendige wrijving \an gissen

bij lage temperaturen." III. p. 1530.

H. Kamf.rlinoii Onnes en E. Oosterhuis: „Magnetische onderzoekingen. VIII. Over de

susceptibilit<it van gasvormige zuurstof bij lage temperaturen," p, 1535.

Mevrouw 1'. Ctirie en H. Kamerlinou Onnes: „Over de straling van het radiuni bij du

temperatuur van vloeibare waterstof." p. 1537

J. W. VAN Wijhe: „Over de metamorpliose van Amphio.xus hmceotatus." p. 1549.

J. K. Katz: „Over den opzweldruk en zijn verwantschap met den osmotischen druk." (Aan-

geboden door de Heeren C. A. Pekelharing en A. F. 11olle.man), p. 1559.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 1565.

Errata, p. 1565.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.
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Ingekomen zijn

:

1". Bericht van de Heercn H. A. I.obkntz en .1. W. Moi.i,, dat

zij verhinderd zijn de vergadering bij Ie wonen.

2". Eene missive van Zijne Exo. den Minister van Binneidandsclie

Zaken dd. ö April j. 1., met bericht dut bij Kon. Ücsjuii van 'M

iMaart li)13, K°. 62. met ingang \an 1 .lannari J913, iiel aaii de

Kon. Akademie toegekend jaariijksciie sul)sidie met /" 4lH)(), is

verlioogd en dat voor de nitbetabng zal worden zorg gedragen.

Voor kennisgeving aangenomen.

3°. Eene missive van denzelfden nnnisler dd. 14 April j.1. met

bericht dat de benoemingen van de lleeren H. A. Lokf.ntz lol Voor-

zitter en van den Heer I). .1. Koktk.\vk(; tot Onder-Voorzitter der

Wis- en Naluiirkuii<liiie Afdeeling van tle Akademie door 11. M. de

Koinngin zijn bekrachligd.

Voor kennisgeving aangenomen.

4". Van Prof'. Hroo Hkrgesei.i, te Straatsburg, aan wien ditmaal

de Urvs BAi.T.oT-medaille werd loegeUend, een sohrijxcn {\t\. '24 Maart

j.1. met dankzegging voor de liem \erleende ondersclieiding.

Voor kennisgeving aangenomen.

5°. Een schrijven van l'rdf. Walokykr Ie Berlijn dd. 5 April j.1.

met de mededeeling dal Dr. ('. L'. Akikns Kai'I'KKs, Direclenr \au

hel Ned. Centraal Instilnut voor hersenonderzoek, benoemd is tot

lid der ,,Brain-C'(immissie".

\'oor kennisgeving aangenomen.

6°. Een programma van den 3^™ internationalen wedstrijd om een

prijs van 3000 Lire, ingesteld door I'rot'. Eua Dk Cyon, welke om
de twee jaren wordt nilgeschrexen door de Wis- en NalnuiUundige

Afdeeling van de ,,Keale Accademia tlelle Scienze delllslilulo di

Bologna'".

Ter kennisname bcschiUliaar üc-^lcld.

7°. Een schrijven \an den Heer St.omsesco te (ïencxe dil. 2 April

j.1., mei een bijgesloten niannscripl ,,Siir la cdiisliiniidn cnergéliqne

de rUnivers."

Zal gedeponeerd worden in 'l .Virhief der .Akademie.

8°. Een tiental gedrnkte 'Recommendaliuns and reporls", welke
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de „Ro^al Socioty" te Tienden /.al iiidifiK'ii tor 5" algemeene verga-

dei'iiiji' \:in dl' Intciiialioii.ilc Associalir der Alvadcuiii'ii Ie St. Petersburg.

Keil exemplaar daaixaii /.al woideii iii liaiideii gesteld van de ge-

delegeerden onzer Akadeniie naar die vergadering.

9°. Een schrijven van den Heer («. A. F. Moi.kngra.vff, dd. 22

Ajiril J.1. niet de iiiededeeling, dat door het onvcrwaehte vervroegen

van den datmn, waarop liet 12' inlernationale geologen-eongres te

Toroiito zal liijeenkomen, voor hein nioeiiijklieden zijn ontslaan,

die het hein niet mogelijk maken dit eongres als gedelegeerde der

Ned. Regeering en vertegenwoordiger der Akadeniie bij te wonen.

Aan den Minister en aan het iiestunr van liet congres werd hier-

van mededeeling gedaan.

10". Een schrijven van Mevrouw de Wed. M. ScnouTK-PKKKi.HAKiXG,

waarin kennis gegeven wordt van het overlijden op 18 April j.1.

van haar echtgenoot, wijlen het lid der Akadeniie, Prol'. 1'. H.

SCHOUTE.

Dit schrijven werd met een brief van rouwlteklag beantwoord.
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B

Naar aaiileidiiiji; van dit hericlit zogt de \ (KtrziilerlK'l voluviiiic:

Mijne Heeren !

Met

PIETER HENDRIK SCHOUTE

is van ons iieengegaan een man die op de lieoetenino: der

wiskundige wetenschap in Nederland een oxerwegenden in\ locd

heeft uitgeoefend. Zóó groot was die invloed dat onder hen

liie in ons vaderland gedurende de laatste tientallen van jaren

aan den wiskundigen wetenseliappeiijken arbeid iiebben deel-

ijenoiuen, er weinigen zullen zijn liie hem niet met dankbaar-

lieid als een liunner leermeesters, in ruimeren of engeren zin.

zullen erkennen. Indien er toch iemand gemakkelijk toegankelijk

was en boven velen bereid en, door zijne omvangrijke kennis

en wiskundig inzicht, in staat anderen tot steun en aanmoe-

diging te strekken dan was het Sciioite.

( >j) 21 .Jan. i84(j te Wormerveer geboren uit een dier

geslachten van energieke handelaren en industrieelcn die de

Zaansche nijverheid tot zoo grooten bloei wisten op te voeren

iintving ScHOiTE aldaar, en later aan het gymnasium te

Deventer, zijne eerste opleiding, en verwierf zich vervolgens

te Delft in 1867 het diploma van Civiel Ingenieur. Veel meer

echter dan tol de techniek voelde hij zich aangetrokken tot

de studie der zuivere meetkunde en wist van zijn voogd, na

aan de voorwaarde van het voleindigen fijner ingenieursstudie

ie hebben voldaan, de toestemming te verwerven zijne studiën

Ie Leiden voort te zetten. Aldaar promoveerde hij in 1870

nj) eene dissertatie over ..llomograpliie, toegepast oj) de theorie

der o|>i»ervlakken van den tweeden graad", waarin hij de door

( "h.\sles en anderen langs meer analytischen weg verkregen

resultaten op zuiver meetkundige wijze afleidde, daarmede

reeds toonende in welke richting zijn latere oorspronkelijke

UI beid gelegen zonde zijn.

Na zijne promotie was hij als leeraar achtereenvolgens van

1871— J 874 te Nijmegen, daarna t it 1881 te 's-Hage werk-
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y.iiiuii. In laatstfjeiioiMiid jaar werd liij lol lidoKli'craai' in ile

wiskiiudo aan de (4roniiigsflie Hoogescliool l)enoenid. om
aan die Ilootioscliool tot aan /.ijn ovcrlijdni vcri)()ndon Ir

i)lij\'eii.

Was dus Schoite's o|)ciil)aar leven weinif;' rijk aan uitei--

lijke gebeurtenissen, des te rijker werd het itan \vetensclia[)-

pol ijken arbeid.

Tocii \erlie[)en er na /.ijne |ir(jnu)tic aelil jai'en eer Dpnieuw

van zijne werkzaamheid naar builen bleek, althans wat betreft

het gebied waarop hij later zou(h' uitmunten"). Eersr in 1878

neemt de i)ree(le si room zijner wiskundige geschriften een

aanvang, om tian eehter onafgebroken voort te vloeien ; men

kan wel zeggen tot aan den dag van zijn overlijden. Stellig

echter zijn die acht jaren \oor Scuoi'Tk's ontwikkeling niet

verloren gegaan. Hij dankt er waarscliijnlijk die uitgebreide

kennis op zeer verschillend wiskundig gebied aan, die naast

pilligheid van vorm en degelijkheid van inhoud van den aaii-

\ang af voov zijne geschriften kenmerkend is.

Wat de sirekkiug dier geschriften aangaat, al wordt een

enkele maal de aanloop van uit de algebra, de statica of de

kinematica genomen, deze is overwegend meetkundig. Zelden

of nooit wordt daarbij het gebied der differentiaal-meetkunde

betreden waarop echter Schoutp;, zooals zijne wetenschappelijke

vrienden weten, geenszins een vreemdeling was. Maar binnen

het O]) die wijze begrensde gebied is zijne werkzaamheid van

zeer veelzijdigen en afwisselenden aard. Tot de theorie der

kegelsneden en tweedegraadsoppervlakken, der hoogere krom-

men en opperxiakken, der complexen en congruenties en der

meetkundige transformaties worden talrijke bijdragen geleverd

van projectieven of meti'ischen aard of van uit het standpunt

der meetkunde van het aantal; een enkele maal betrellen zij

het uebied der ,,Geometria sitns".

In J891 echter komt er eene nieuwe wending in de j-ichliiiü

zijner werkzaamheid. Het eerst blijkt dit nit eene voordracht

over de regelmatige lichamen in ruimten van meer dimensies,

gehouden in de wiskundige sectie van het rtrechtsche Naluur-

') Van 1875 tot 187ü verscheen van zijne lianil een leerboek en een

handboek der KosmoKrafie.

Bi
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eii (ieneeskundi<r Congres. Hoewel op /.ieli zelf beschouwd

iiiiiicier belaii-rrijU. daar zij in lioofdzaalc sleelits oen liel(ier

overziflit van beleende resultaten paf, is deze voordraelil merk-

waardig als de voorloopster van, en welliclit de aanleidinji

tot, een reeks onderzoekingen die Schoüte's naam voor immer

zullen vestigen. Al wordt door hem nog menigmaal lot

\ roegere onderwerpen teruggekeerd, \an toen af treedt toch

de meerdimensionale meetkunde meer en meer op den voor-

grond .

Hoewel ook dit nieuwe gebied, voor zoover het den

Euclidischen grondslag belioudt, door Scholtk zeer veelzijdig

liearbeid wordt, trekt toch wel zéér bijzonder de leer der

polylopen zijne aandacht. Daaraan alleen is bijna een dertigtal

zijner geschriften gewijd. Enkele daarvan kwamen tot stand

in samenwerking met Mrs. Booi.k Stott gedurende vakantie-

dagen die ScHOiTE gaarne in Engeland doorbracht, liet geheel

bijzondere intuitievermogen van Mi's. Hoole Stott en Schoute's

slren"-ere methode steunen elkander daarin op de geluk-

kigste wijze.

Niet te verwonderen is het dat omstreeks 1900 de geniale

Hamburgsche wiskundige ScHi bert onzen Sciioitk als den aan-

gewezen persoon beschouwde om aan de onder zijne leidiiiu

\ersciiijnende reeks van uitstekende handboeken ter inleiding

tot de verschillende takken der wiskunde, er een toe te voegen

over de meerdimensionale meetkunde. Aan die opdracht

voldeed Schoute in 1902 door het eerste deel ,,I)ie linearen

Raüme" en in 19Ü5 door het tweede „Die Polytojje". Hoewel

de wijze waarop Schovte. bijna zonder inleiding, het elemen-

taire gedeelte dier meetkunde als de eenvondigsle en gewoonsti-

zark ter wereld behandelt, ook \an mathematische zijde ver-

wondering, ea zelfs afkeuring, heeft gew'ekt, zoo meencu wij

tdch dat naar mate het romantische waas dat aanvankelijk

(leze zaak oudiulde, gaat optrekken, dit meer en meer de

juiste weg zal blijken om aankomende mathematici in dit

(luderwerp in to leiden waarvan de kennis hen om vele

)-c(lenen onmisbaar is. Ongetwijfeld zal daarl)ij Schoitk's hand-

boek voort rellel ij ke diensten kunnen bewijzen.

Dat ScHorTK, in 188(5 tot lid onzer afdeeling gekozen, een
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Itclan^rijk aandeel nam in onze werlszaamlieden en sleclils

zeer /.cldcn (i|i onze vergadcriiificn (tnllirak, ligt ons nog verscli

in het gelieiigen. In dit vei-l)and verdient wellielit afzorderlijk

vermelding zijn nilneniend in ons .laarboek van IS97 ver-

schenen Icvensberielit van van dkn Bkrü, een man wiens wis-

kundigen arbeid hij zeer iioog stelde.

Hebben wij hiernieile getraelit een vlneiilig overzicht te

geven van den aard van Sciioltk's werk, zoo dient hieraan,

om ScHOiTK te kenschetsen, nog een woord toegevoegd over

den ontzag verwekkenden omvang er \aii. Alleen in onze

,, Verslagen en Mededeelingen", onze ,,Zittingsverslagen" en

onze ,,Verhandelingen" vindt men ongeveer een zestigtal meer

of minder uitgebreide bijdragen van zijne hand, en dit aantal

w(ir<lt nog bijna verdrievoudigd door zijne geschriften in andere

bimien- en bnitenlandsche lijdsohriften, waar\"an wij noemen

willen het ,,Nieuw Archief", de ,,Arcliives Teyler" de ,,Annales

de récole polyteehni(iue de Delft", de ,,Wiener Berichte", de

,,Com|)tes rendns", ,,Darboux" lïullclin" en de verslagen dei'

,,Association francaise ponr l'avancement des scienees", wier

.laarlijksche Congressen langen tijd getronw door Sciioite

werden bezocht.

En toch geeft dit alles nog slechts een beperkten indruk

\au wat Sihoi'Te's werkkiacht tot stand brengen kon. Immers

ook aan datgene wat men het wiskundig ,,kleinwerk" zon

kuiuien noemen, waarin echter menigmaal de kiem van gewich-

tiger werk te zoeken is, nam Schoute een levendig aandeel

door veelvuldige medewerking aan de ,,Edncational Times",

den ,,IntermtHliaire des mathématiciens" de ,,Wiskundige opga-

ven", en ook door zijne werkzaamheid als lid der commissie

voor de jirijsvragen van liet wiskundig genootschap en als

ledakteur der ,,Revue semestrielle".

Over die laatste kwaliteit nog een enkel woord. Toen omstreeks

1892 de |)laiinen om te gemoet te komen aan den wensch

van eenige leden van het wiskundig genootschap tot opname

in de werken van een overzicht van den inhoud van enkele

voorname tijdschriften, bij onderlinge bespreking tusschen

ScnoiTE en anderen, een steeds grootseher aanzien verkregen,

en aaniiearoeid waren tot het voornemen om, door belange-
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loo/.e samenwerking der Hollandsclie wiskundigen, een tijd-

schrift tot stand te brengen waarin de over de gelieele wereld

verscliijnende wiskundige literatuur, stelselmatig ingedeeld, en

door korte uittri'k>els toegeliflit, Itinnen zeer korten termijn

ter algemeene kennis /.oud;? woi'don golirai-lit — tuoii /.dudcii

wij naaiiwelijks den moed gehad iiebben dit voornemen

ten uitvoer te brengen indien niet had mogen gerekend wor-

den op Schoutk's wcrkkraelit en bereidwilligiieid.

Ge(birende een twaalftal jaren, van J893 lot 1905, als

hoofdredacteur, en later als voornaamste medewerker aan do

„Revue", heeft Schovte met volle sympathie en ongeëven-

aarde toewijding zijn taak als zoodanig vervuld. En dit is

wel een der grootste wissels geweest van de vele die van

\erschillende zijden op zijn werkkracht getrokken werden,

dewelke hij steeds zoo bereid was, op zijne eenvoudige wijze,

en alsof het van zelf sprak, te honoreeren.

Mijne Heoren, de thans in Nederland levende wiskundigen,

ji.ngei'eii en uiKleron, en ook \c\e buiteidanders, waieii door

hechte banden van vriendschap en vereering aan Sc iiorTK

verbonden. Zijn gelieele persooidijklieid, zijn nooit vertlauwcnde

belangstelling in hun streven en hun werk brachten dit mede.

Zij zullen het steeds een groot xooneclil blij\en achleii hom

te hebben gekend ; maar ook i)ij het nageslacht zal zijn naam

met eere genoemd worden wegens het vele wat door hom

werd tot stand gebracht.
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Scheikunde. l^r- lieer S( iikkinkmnkküs doet onio inedodeeling:

„Iets over het ii;eleHsch(ii)pelijk loerk van l'mr. I>r. .1. M. van

Bemmelen".

Daar het leven van Prof. Dr. .1. M. v.\n Hemmei,en, geboren te

Almelo 3 Nov. 1880, overleden te Leiden 13 Maart 19J1, reeds

vroeger door een ander ') beschreven is, zoo zal hier alleen een

kort overzicht \an zijn wetenscha|)|)elijk werk worden gegeven.

in de jaren 185(i— i8H4 hield \an Hem.mei.en zich bezig met het

onderzoek van onvriichlbarc gronden, die uit de provincie Groningen

aan Prof. van Kekckhoff waren gezonden en met het onderzoek

van vriiciitbare Dollardgronden uit de achtereenvolgende inpolderingen

van 1550-1860.

Deze onderzoekingen brachten, in verband niet Prof. (4. J. Mclder's

groote werk ,,de scheikunde der bouwbare aarde", Van Bem.melen

tot het vraagstuk over het zoogenaamde Absorptievermogen der

bouwaarde.

Waardoor kan dit vermogen aan de aarde ontnomen en waardoor

kan het haar weder teruggegeven worden? Behandeling fier aarde

met zoutzuur nam dit vermogen weg, eene behandeling met kool-

zure natron gaf het weer min of meer terug. De toen ter tijde

gegeven verklaring, o.a. die van E. Heiden (in 18H4), voldeed Van

Bemmelkn niet, zoodat hij naar eene andere zocht. Hij ontdekte

daarbij, dat in de door zoutzuur ontlede aarde, ook na uitwassching,

het kiezelzuur uit de verweringssilicaten terugbleef en wel des te

meer, naar mate het zoutzuur sterker was genomen. Werd nu de

aarde met koolzure natron behandeld, dan absorbeerde dit kiezelzuur

de natronloog, terwijl zicii in de oplossing natrinmliicarbonaat vormde.

Ofschoon hij dit onderzoek reeds te Groningen was begonnen.

kon hij het echter eerst na zijne benoeming tot Hoogleeraar te

Leiden (1874) voortzetten en in 1877 en 1878 publiceeren ').

Uit deze onderzoekingen bleek dat het de absorptieverbinding van

kiezelzuur en natron was, die tot het op nieuw optreden van het

absorptievermogen der aarde aanleiding gaf. Behandelde men nl. de

aarde met eene oplossing van KCI, dan werd hieruit een deel der

1) W. P. JoRissEN. Gedenkboek, aangeboden aan Prof. Dr. J. M. van Bem-
MELEN op zijn SOsten verjaardag Men vindt daar ook, evenals in ,Die Absorption;

gesammelte Abhandiungeu über KoUoide und Absorption van J. M. van Bemmelen"
van Dr. Wo. Ostvvald een overzicht van het grootste deel zijner uitgegeven

stukken, zoodal die eveneens liier niet zijn opgenomen.

') Landw. Versuchstationen. 21 135— 191 (1S77); 23 265—303 (1878).
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kali u^eal)sorl)eerii en eeiie aeiiuivalciito IntevoL-Ilioid iialroii «riiic: in

iiplussiiig.

Deze onderzoekingen brachten van Hkmmej.kn lot de stndic \an

liet colloïdale kiezelznur en zijne eolloïdale eigenyclmpi)en, de sol-

en golvonning. ilc ontwatoriiiji- en lierwatering der gels onder ver-

seliiliende \vaterdain|)s|)aiiniiigen en bij verscliillende temperaturen.

Hierbij bepaalde liij zidi niet alleen lot den hydrogel van bet Si O,,

maar hij onderzoeht ook die van AlJ),, SnO.,, MnO,, F?.jO,, Cr,0,,

BeO en Mg< ) en hun absorptievermogen voor zuren, basen en zouten ').

Gedurende deze onderzoekingen werd het van Bk.mmklkn hoe langer

hoe meer duidelijk, dat de hjdrogels geen eigeidijke ciiemische hy-

draten waren, maar dat hunne samenstelling nl. hun watergeluille,

groolendeels, zoo niet geheel en al, continu afhankelijk was van deu

walenlampdruk. waaronder zij verkeerden, en vau de temperaluur.

In den iiydrogel Siü. nH,0 verandert de n dus continu met de

teni|)eratuur en den druk, dus geheel anders als dat in liydrateu

het geval is,

Hij beschouwde de liydrogels dus luet meer als gewone, ui. als

naar stoichiometrische verhoudingen opgebouwde, chen:ische verbin-

dingen, maar ai> xcrbiudingeu door absorptie ontstaan.

In 1888 stelde hij daarom voor het eerst \oor /.e „absorptiercrbin-

iluKjcii" te noemen ; hij schrijft i\\.: Ces combinaisons particuliere?,

aux (pielles je propose de donner Ie nom de coniliinaisons d'absorp-

tion" •'). Op eene andere plaats') zegt hij: ,,lch werde solche Ver-

bindungen iu der Iblge stets Absorptionsverbindungen neuneu".

Evenzoo beschouwde hij de verbindingen, welke de colloidale

stofi'en (gels) door absorptie van zuren, basen en zouten lut ojilos-

singen vormen en die hij reeds in 1880 en 1881 had beschreven,

als ai).sorptieverbindingen, dus als \erbindii)geu, niet iu sloichiome-

ti'ische. maar in allerlei verhoudingen, welke van de concentratie iler

oplossing, waarin zij zich vormen en van de temperatuur afhan-

kelijk zijn.

Met een enkel voorbeeld wil ik hel verschillend gedrag van eene

cheunüche verbinding en eene absor|)lic\erl»iuding toelichten; wij

kiezen daartoe een hydraat A.nlljO en de gel Si (>.j n 11, O. Kiest

men een bepaalde temperatuur T dan zal bij een bepaaklen ilruk

/' hel evenwichl :

A. n II., O 4- A +damp

1) Arch. Néerland. I. 18 8'21— 345 (1880). Joiirn. piact. V.\\cm. 23 324—349,

379-395, 26 245 (18S0), 1881).

2) Ree. des Trav. Cliim des Pays bas. 7 40 ÜSSS).

») Landw. Vcrsuclisslalionen. 35 74-85 (1888).



I>i>st;iaii, als wij lil. aaiiiieiiieii dat er van (!(> slof' A j^con lager

livdniiU ilan A. ii ll, (» liestaat. Hot hydraal x\. ii 11, O liestaat nu

alliH'ii liij drnkkingou grooter, de aniivdfisclie stof .1 ItiJ driikkiiigeii

klc'iiiir dan /'. Do saiiuMislolliiig \ aii liet livdiaal A. ii ILO ot' die

van liet aulivdrisciie /.(iiil .1 lilijll in walerdaiui) dus oincraudenl,

als nieii maar zorgt dat in licl i'iMste ge\al de waterdaiiiiispaiiniiig

grooter, in licl tweede kloiiiei' dan /' is.

Eene xcrandering der walerduMi|is|iainiiiig iiet'fl dus in het alge-

meen geen invloed, teir/.ij hij liet |)asseeren van den druk /'waai'liij

eeiie diseonlinne omzetting nl. de reactie-.

A. n Hj O ~^ A -|- damp
n|iireedt.

Geheel anders is echter het gedrag van de gel Si O.^. n H,0. Deze

hehondt bij verandering "Ier waterdampspanning niet zijn constante

samenstelling om slechts hij het passeeren \an een hepaahlen druk

zich discdiitinii in een ander hvdraat of in anhydrisch Si ( ).j om te

zetten; hier hlijkl nl. de ii in het Si O, n H^O of in woorden, het

watergehalte van den gel, eene continue funlvlie van den druk te

zijn en wel zoo, dat bij afnemenden drulc het watergehalte kleiner

wordt.

Zet men in fig. 1 op de verticale as de dampspanning P en op

de horizontale het watergehalte ii van den gel nit, dan zal, naar-

mate de dampspamiing /" verlaagd wordt, de gel de kiirve ROO, O,,

van R uit naar ()„ doorloopen. Het watergehalte n van den gel

neemt dns op continue wijze hij \ eriaging van den (himpdriik /'af:

in 0„ is de dampspaniung, ofschoon de gel dan nog een weiiug

water bevat, gelijk nul, (^binnen de experimenteele foutenj.

Het verloop der ontwaleringslijn ROOi O^ is voor iedere gel anders :

vorm en ligging hangen nl. van de bereidingswijze en ouilerd(un

van den gel, van de snelheid der ontwatering, enz. af; de ontwale-

ringslijn is dan ook geene bepaalde evenwichtsliju, daar ze hare

ligging met den tijd verandert.

In zijne verdere onderzoekingen vond van Bemmklkn dat de

sols en de gels allerlei modificaties ondergaan id. door den tijd,

doiu' de wijze \an afscheitiing uit hunne oplossingen (t).v. nit meer

of minder geconcentreerde oplossingen of uit verschillende verbin-

dingen door verschillende ageiilien), door verwarming tol. hoogere

temperaturen, enz. en dat daarmede eene verandering van hun

absorptievermogen voor waterdamp en voor zuren, basen en zouten

gepaaid ging.

Daarbij vond hij «rok dat de snelheid, waarmede de absorptie door

de gels plaats viiidl. continu afhangt van de reeds geabsorbeerde



1404

hoovecllicid en wel /mo, lial zij coiitiiui at'neeml. Kvcn^.oo neeiul do

snelheid van liet verlies continu af, wanneer de livdroffol, die onder

een zekeren waterdampdruk een niaxinnini van w;iter geabsorbeerd

lieeft, onder een lageren waterdampdruk wordi jiehiaelit.

Deze snelheid is eene niaj\t voor ile verbindingskraeiit, die lus-

sclien het colloïd en het water werkt en hieruit volgt dat de ver-

bindingskracht (jeene konstante is, zooals liij chemische verbindingen,

maar af- of toeneemt, naarmate reeds meer nf minder door hel

colloïd geabsorbeerd is.

Hetzelfde geldt voor de absorptie door colloïden van zuren, basen,

zouten, kleurstolTen, enz, uit oplossingen.

De hierboven medegedeelde uitkomsten zijner onderzoekingen

brachten van Bemmei.kn tot de voorstelling, dat in de absorptiever-

bindingen de Komponenlen niet atoom aan alot)m uf molecuul aan

molecuul met constante verbindingskraciit saamverbonden zijn, zooals

dil bij chemische verbindingen het geval is,

Hij ontwierp daarom eene geheel andere voorstelling nl: de ab.sorp-

tieverbindingen bestaan uit een kom[)lex of weefsel van moleculen,

welk weefsel o]> zijne o[)pervlakte of wanden de geabsorbeerde stof

J(Uiysij,-ivijze verdicht heeft. De geabsorbeerde moleculen, die de eerste

laag vormen, zijn dan sterker gebonden dan die, welke de tweede

laag vormen; daarom is dan ook de snelheid \an absorptie b,v. van

walerdamp vooi' de ontwaterde gei grooter als voor een reeds water-

houdende.

De moleculen der derde laag zijn weder zwakker gebonden dan

die der tweede, enz., daarom neemt de snelheid van absorptie dan

ook gaandeweg af.

De uiterste laag, die evenwicht vormt met de dampspanning der

omgeving, is het minst sterk gebonden en verdampt dus bij de

ontwatering het si.elst ; bij verdere ontwatering moet de sneliieid

der verdamping dus continu afnemen, daar dan idkens sterker

gebonden lagen aan de beurt komen.

ril deze voorstelling volgt nu verder dadelijk, in overeenstemming

met ile waargenomen feilen, dat de bindingskracht, of het absorptie-

vermogen, van den bouw der gelweefsels afhankelijk moet zijn en

dal elke veranilering van dien bouw eene verandering van het

ai)sorplievermogen tengevolge kan hebben. De invloed van den lijd

;^langzame verdichting en inkrimping) verhitting, enz. doel dan ook

het absorptievermogen afnemen. Ook is het duidelijk dat de inwer-

king van verschillende agentiën invloed op het absorj)! ie vermogen

der gels moet hebben.
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//('/ (ilisdr/ilii'rt'r.iHh/i'ii niii c/'u collo'id op zeher OiMjenhld- huni/t

(lus niet allem af van de ouistandiyheden, waaronder de (/el zich op

dat fx'pitaldi' ooi/cnhlik bcrindt, maar ook ran zijn i/ansche voor-

qeschii'di'nis.

Uil lie l»escli()ii\viii;^(>ii \ ;in van Iïkm.mki.en volgt dus. dut iiiuii de

absorptie moet bebchouweu als het gevolg van liet werk van inole-

eidaire krachten, die liissclien de koniponentfu in een cupiilaii'en of

weel'sclboiiw WL'i'kcn.

Tn ile ('olloïilcn, die alh gel opzwellen, ot' na oniwalering weer

kunnen opzwellen, zijn dus de koniplexe het kleinst of wel het

weefsel is met de meeste en lijnste tussehenrnimten fporiën, capillaire

kanalen) voorzien en het bewegelijkst.

De omkeerbaarlieid of ouondceerbaarheid van hel absorptievei-

inogen van een kolloïd hangen van de wijzigingen af, die het kolloïd

bij de ontwatering i^iu hel algemeen bij het veilies van de geabsor-

beerde slof) ondergaat.

Als de bouw zich blijvend wijzigt, dan is de gel onomkeerbaar.

Als die bouw zich bij de her-absorptie weder herslell, dan is zij

ondveerbaar; ontslaan er, zooals l)ene(leu uiteengezet zal worden,

omslagpunten, dan is zij gedeeltelijk omkeerbaar.

Alles wat hierboven voor de hydrogels uiteengezet is, geldt ook

voor de gels van andere vloeistoffen, zooals van alkohol, zwavel-

zuur, azijnzuur, benzol, toluol, glycerine, enz.

Van bovenstaande beschouwingen vindt men de ontwikkeling en

experimenteele bevestiging in de verhandelingen, welke van 1892

tot 1906 verschenen zijn ').

De absorptie door de coUoïdale beslanddeelen van de bouwaarde

en die, welke door «Ie poreuse stoffen bewei-kt wordt, de processen

der ververij en looierij heeft hij voor het eerst tot de absorptie-

verschijnselen en lol de vorming van absorplieverbindingen geliracht.

Onder de verschijnselen, door Van Bemmelen bij de ontwatering,

herwatering en hernntwaleriug bij den kiezelzuurhvdrogel, en in

geringere mate ook in de hydrogels \ an Cu O en Fe, O, ouitlckl,

behooren in de eerste |ilaals de zoogenaamde omsldij en de hjistcresis

genoemd.

Ontwatert men nl. den Si O,— gel, b.v. door de walerdam|ispan-

ning in de ruimte boven den gel langzaam aan te verkleinen, dan

doorloopt de gel, zooals reeds vroeger vermeld, de kurve ROO, O^

1^ Jourii. f. prairt. ciiemie 46. 492 (1892); Z. f. Anorg. Chemie 5. 4tU; (1893);

13 -28:! (IS'.Ki;; 18 14 en OS (1898); 20. IS.'j (1899); 23. 111 en 321 (1900);

30. 2üü (19U1); 36. :-SU (.lUUiJ); 19. l'lh (VdM).
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der fig. 1. Hierbij tloet zich nu het verscliijnsel voor, dat de eerst

als glas doorziciitige gel op een zeker punt der ontwateringslijn

ROC), Ü„ begint troebel te worden, daarna blauw opaliseert en

fis. 1.

tluoreseeert, om verder een porceleinglan^ en ten slotte een krijtaclitig

voorkomen te krijgen. Dit verschijnsel, door Van Hkmmri.kn met den

naam van omslag bestempeld, treedt in het omslagpunt O op, waar

tevens de ontwateringslijn ROOj ()„ eene richtingsverandering onder-

gaat. De ligging van dit omslagpunt U is, evenals die der geheele

ontwateringsiijn, van de bereidingswijze, den ouderdom, de snelheid

van ontwatering, enz. van den gel afhankelijk. Onttrekt men, door

dampspaiiiiingsverlaging. nu nog meer water aan den gel dan door-

loopt deze de meer horizontale kurve 00, ; bij het doorloopen dezer

kurve wordt de troebele gel weer langzamerhand doorschijnend tot

iii O, de troebeling geheel verdwenen is. Bi,] verdere wateronttrek-

kiiig doorlüoi)t de gel nu de meer schuine kurve O, Oo.

Om deze verschi^jnselen te verklaren gaat Y.\N Bkmmklen uit \an

ilon door hem aangenomen bouw dor gels, nl. den kapillairen ot'

weelselbouw. Bij de ontwatering van (W\\ gel trekt deze zich voort-

durend samen tot in een zeker stadium het volinne ongeveer kou-

stant blijft cu er zich in het gelweefsel poriën en kanalen voinien.

Deze microporiën en microkanaleu ontstaan in zoo grooten getale,

dat zij soms meer dan de helft van het gelvolume vormen.

Deze vorming van microporiën en -kanalen hangt echter niet samen

met het hierboven beschreven omslagverschijnsel, ofschoon het er

wel mede kan samengtum. Van Bkm.mklen beschouwt nl. den omslag
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en de poriënvorming als twee van elkaar onafhankelijke versoliijn-

selpii '\ (laar de oinslaü; in sommijie gels reods optreedt alvorens

porii'iiMirmiiiy, li' iiu'ikL'ii is. Ilij bosclioiiul den oinslas als eenc

nieuwe coüguleeriiig of fielalineerinj^ hiiiiii'u den gel. Er vdriiil zirii

dus i'cii nieuw gel weefsel, dat grover is ais liet eerste en meer lot

ileu vasten toostniid nadert. Dit weefsel sluit dan een sol in, die

waarsciiijulijk iu don be;i,iiino armer aan kolioidaal opgelost kie/.ei-

zuur is als de vroegere.

Wij zidioii tiiaus n'w ander door Van Brmmki.en ontdekt cii door

liein In/stcresis genoemd xei'scliijusel in aluemeene trekken lieschrijvcii.

Wij hebben boxen reeds gezien dat een Si O, —gel bij ontwatering

de kur\e RÜO, ()„ doorloopt; de vraag is nu: wat za'. er gebeuren

als men den gel thans weer cnidcr hoogere waterdampdrukkcn brengt,

zoodat hij weder water kan opnemen.

Ware liet geheele onlwalcringsprooes reversibel, dan zou de gel

weer de kin-ve 0„ O, ()R doorlooiten, nu echter in de riehting van

(>„ naar II. De exiierimentcn leeren echter, dat dit niet het geval is

en dat de gel bij zijne hervvalering de knrve 0„O, 0.^0^ doorloopt.

De toestanden op den tak 0„ O, zijn dus (in niet te groot tijdsver-

loop en binnen de waarnemingsfouten) reversibel; die op de lakken

O, O en Oli echter niet.

Uit de ligging der takken Oj 0„ O, en Oj OR ten opzichte van

elkaar blijkt nu, dat bij de herwatering (Oj 0.^ O,) de gel onder

denzelfden waterdamj)diuk minder water opneemt dan hij oorspron-

kelijk (op tak (>,()R) had. Men kan dit ook zi'xi uitdrukken: liet

absorptievermogen \an den gel blijft bij de herwatering ten achter bij

het absorptievermogen, dat deze gedurende de ontwatering bezat: ei

is dus een Hyderesis \an het absorptiexermogen.

Om het verschillend gedrag bij de ontwatering en de herwatering

van een gel in de figuur duidelijk te doen uitkomen, zijn de rich-

tingen, waarin men den gel de kuiven moet doen doorloopen, door

pijltjes aangegeven.

Als men nu den herwaterden gel wederom ontwatert, (wat wij her-

ontwatering zullen noemen dan doorloopl hij de herontwateringskurve

O3 O. ()()j Oj in de richting der pijlen der tigunr. De doorschijnende

gel vertoont weer bij (J zijn omslag en op de knrve 00, treden

weer de hierboven beschreven verschijnselen op.

Uit het voorgaande blijkt dal men den ^el den kringloop 00,0,0
in de richting der pijltjes, maar niet iu oingekeeide richting kan

doen doorloopen: men kan hierbij van elk willekeurig punt dezer

kui'\en uitgaan.

1) Zeitschr. f. Anorg. Chum. 62 22 UÜOO).
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Daar de kiirven ROO, en O, O, slechts in l>e|)aalde, door de

pijlen aangeireve'i riclitinf? kunnen doorloopen woi-den, zoo doen zit-h

dadelijk eenige vragen voor, die Van Be.mmklen proefondervindelijk

heeft beantwoord.

Wij denken ons iil. dut een gel door ontwatering in het pnnt c

van kurve RO is; gekomen: wat zal er nu gebeuren als men de

waterdanipsjianning weer vergroot? Terugloopen op den tak cR is

onn)Ogelijk, daar wij reeds hebben gezien, dat cR niet in de rich-

ting van O naar R doorloopen kan worden. De proef leert nu, dat

de gel slechts zeer weinig water opneemt en daarbij eene snel naar

boven loopende lijn cd doorloopt. Op deze lijn cd is de gel rever-

sibel, want bij ontwatering doorloopt hij weder dezelfde kurve rd

in de ricliting van (/ naar c en komt dus weder in het zelfde punt

c terug. Om deze omkeerbaarheid op cd aan te geven zijn er bij

kurve cd twee in tegenovergestelde richting wijzende pijlen ge-

teek end.

Men kan zich nu in elk willekeurig punt c van de kurve OR
eene dergelijke omkeerbare kurve cd denken : de van hel punt O
uitgaande is de reeds vioeger besprokene kurve (X), O,.

Bij het herwateren van een gel. wiens toestand door een punt

der lijn 0^^) wordt voorgesteld, zijn de ver,schijn.selen iets anders;

de van een willekeurig punt ii uitgaande herwateringskromme gaat

naar O, en daarna natiuulijk naar O,. In O, komen dus alle her-

wateringskur\ en, die van punten van 0,0 uitgaan, Ie zameu. Deze

kurven zijn echter niet, zooals die, welke van punten van OR uitgaan,

reversibel. Als nl. de gel de herwateringskurvc aO, doorloopen heeft,

dan keert hij bij de ontwatering niet over dezen tak, maar over

Oj O en verder over OOj terug.

Wij hebben vroeger reeds gezien dat een ontwaterde gel l)ij her-

watering de kurve 0„0,0,0, doorlüopt en dal het stuk 0,< >^ niet

reversibel is.

ïleeft men een gel in den luesland b gebracht, dan zal hij dus

bij ontwatering niet den tak bO, terug doorloopen. De proef leert

dat zij de kurve bdO, doorloopt, die van een zeker punt d idt

geheel of bijna geheel met lak Ot), dei- (ig. J samenvalt. Van elk

willekeuiig punt b \an kurve '>,<>, gaat eene dergelijke heront-

wateringsbjn uil; de van O, uitgaande is de vroeger besproken

lijn (),().

Uit de (iguur blijkt nu dadelijk dal nicu een gel, behalve den reeds

vroeger besproken kringloop ()(),(),(). nog vele andere kan doen

ondergaan, b.v. den kiiugloop (>,bd(), of ()a()_.() eu lailoo/.e andere.

Deze kringloopen kunnen echter slechts alle in eene bepaalde rich-
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tiiii; ilnorldojicii worden ; zij /,ijii ii.i. niet re\'Ci'sibol.

zijl! (leze liclMiniien door pijltjes aangegeven.

In de ii^iiur

Uit den loop dei' onl waterings-, lierwaterings- en lioi'ontwaterings-

knr\eii van de kie/.elzniiigels leidde van Bkmmki.kn nog een eigen-

aardig verschijnsel al', dat hij ook e.xperimen teel hevestigde.

Wij deelon daartoe een gel in twee stukken; het eene stuk bren-

gen wij door gedeeltelijke ontwatering in een toestand, door hel

punt \l van üg. 2 voorgesteld. Het tweede stuk brengen wij door

eene bijna totale ontwatering en daarop volgende herwatering in

het punt A der tig. 2. Vergelijkt men de door A en R voorgestelde

gels ten opzichte van hnu watergehalte, dan kan men A de water-

arme en R de waterrijke gel noemen.

fis. 2

Wat zal er nu gebeuren als men deze beide gels A en R in eene

zelfde ruimte samenbrengt? Daar beide gels eene verschillende damp-

spanning hebhen zoo zal de gel met de hoogste dampspanning water

algeven aan den gel met de kleinste dampspanning en dit zal door-

gaan tot beide dezelfde dajnpspanning hebben verkregen.

De gel A zal zich in lig. 2 dus over de kurve AaO, van A uit

in de richting naar O, bewegen; de gel R beweegt zich langs de

lijn RiO„ van R uit in de richting naar (),. De dampspanning van

beide gels zal gelijk zijn geworden, als de gel A zich b.v. in het

punt a en de gel R zich in het |)uut r bevindt. De waterrijke gel

R is dus nog rijker, de waterarme gel A dus nog armer geworden,

of, zooals v.\N Bemmei.en het uitdrukt : de rijke gel heeft den armeren

gel nog beroofd,

93
Verslayen ilei' Afdeeling Natuiuk. Ül. XXI. A». 1912/13.
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JUt kan ecliter ook geheel anders verloopen ; nemen wij, om dit

in Ie zien, de geit; A' en R', waarvan A' weer de wateiarme en

R' de waterrijke gel voorsteil, lireiigt nion doxe in eene zelfde ruimie,

zoodat zij liiin walerdamp kunnen uitwisselen, dan zal A' zich langs

de kurve A'a'O, van A' uil in de riciiliui: naar O., en R' ziidi

langs de kurve R'r'O, \an R' uit in de lieliling naar O, bewegen.

Er zal evenwichl /.ijn al.^ A' b.v. in a' en R' in r' is gekomen.

Het gevolg is nu dal beide gels hun rol hebben verwis.seld ; de

oorspronkelijke rijkere gel R' is uu de armere, de oorspronkelijk

armere gel A' is nu de rijkere geworden, ot" met andere woorden :

de armere gel heeft den rijkeren beroofd, om zelf de rijkere te worden.

De hierboven beschreven verschijnselen, zooals b.v. de omkeer-

Inmrheid op verschillende lijnen, de kringloopen, enz. zijn niet

volkomen juisi, maar slechts met min of meer groole benadering.

Wij hebben id. reeds boven gezegd dat alle lijnen der figuur slechts

bij benadering evenwiclitslijnen zijn en dat zij, ook onder invloed

van den tijd, langzaam verschuiven. Dat dit ook wel het geval moet

zijn ligt voor de hand, als men bedenkt dat de gel eene voortdu-

rende, hoewel langzame, trausformalie ondergaal. Elk punt is dus

slechts bij benadering bejiaaid kunnen worden ; een evenwicht is

daarbij niet bereikt en kan ook niet bereikt worden. De gel is

ld. voortdurend in transformatie, dus ook in den tijd dat zijn damp-

spanning wordt bepaald of dal heiu water wordt onttrokken oC

toegevoegd ; zelfs de snelheid, waarmede deze wateronttrekking of

-toevoei' plaats vindt, heeft invloed op zijne transformatie, dus ook

op het verloop zijner eigenschappen.

Al mag men dan ot)k aan iedere bepaling op zich zelf geene al

te groote waarde hechten, over het algemeen heeft Van Bemmelkn

deze bepalingen IdcIi zoo verricht, dat zij met elkaar vergelijkbaar

zijn en onderling vergelijkbare beiuvderde evenwichtstoestantlen aan-

geven. Dit was dan ook Ier oplossing van dit moeielijke en ingewik-

kelde vraagstidi de eenige weg; het heeft lot schitterende uitkomsten

gevoerd en, voor wat de kiezelzuuiLiel belieft, den weg leere'n vinden

in een doolhof van verschijnselen, geheel afwijkeiul \au die, welke

in de andere chemische wereld optreden.

De hierboven beschrevene en vele andere eigenschap[)en van de

kiezelzuurgels brachten V.\n liKM.MiiiA-'.N er toe deze te beschouwen

als heterogeen en uit twee vloeibare phasen .samengesteld. Zijne

meeuing liieniver, iii \crichillende verhaitdelingeu uitgesproken, heeft

zich, naarmate zijn onderzoekingen vorderden en nieuwe eigen-
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sclia|i|)('n (e voorsriiijn (railcii, langzaam ontwikkeld en f^ewijzigd.

In liel Zi'ilscliril'l tVir Anorfi-. Chemie JDO'J vat liij /.ijni' iMOLMiinn-

(Itiarover sanien ; ik ^n/cf deze liier in iiel kor( tern;;^-.

1°. Een ware o|)lossint; is homogeen; zij bestaat nit sieciis éénu

vloeibare phase.

2°. Een sol is heterogeen; zij beslaat uit twee vloeibare phasen.

Zij is een tamelijk doorschijneml ment;sel \an iioiile |)liasen, die

gewoonlijk in vloeibaarheid verschillen on een \ crsehillei)d liclit-

brekend vermogen hebben. Een sol opaliseert en geeft het bekende

verschijnsel van Tyndall. De tweede vloeibare phase kan grootere

deeltjes vormen, die meer den \astcn toestand naderen en dns meer

opaliseeren.

3°. Een gel is sterker heterogeen dan een sol. Zij ontstaat door

de vorming van een miscellair weefsel in den sol. De twee phasen

zijn nog meer ^an elkaar gescheiden als in een sol. De opalescentie

is sterker, ofschoon het geheel nog bij doorvallend licht doorschijnend

is. De grootere afscheiding der beide phasen vormt de coagulalio

van een sol tot een gel. Tusschen het weefsel is sol besloten, die

waarschijnlijk minder \an de kolloïdale slof kolloïdaal opgelost houdt

als de eerste sol.

Naar gelang de ware oplossing, waaruit zich de sol en later de

gel gevormd heeft, geconcentreerder was, zijn de miscellen \an het

weefsel grooter en minder vloeibaar, en is het geheel minder door-

zichtig en sterker opaliseerend.

Bij de beoordeeling \'an verschillende meeningen en uitspraken

van Van Bemmelen bedenke men dat hij daarbij hoofdzakelijk het

oog had op den gel van het kiezelzunr; men hoede zich dus om
zonder meer nit de eigenschappen en beschouwingen over de kiezel-

zuurgels tot die van andere gels te besluiten. Van Bemmelen was er

van overtuigd dat het stelselmatige onderzoek van andere gels ook

tot de ontdekking \an andere onverwachte eigenschappen zou kunnen
voeren.

Ofschoon in het voorgaande slechts een gedeelte van Van Bemme-

len's werk is geschetst en zijne onderzoekingen over de absorptie

door colloïden van stoffen in waterige oplossing en de daarbij soms

optredende hydrol^vse van zouten slechts even vermeld is, zoo is dit

toch zeker voldoende om de hooge wetenschappelijke beteekenis van

Van Bemmelen's werk en zijn waarde voor techniek en industrie te

begrijpen en te waardeeren. Bedenkt men daarbij dat in het begin

dezer onderzoekingen de chemie zich nog in haar i)iide banen bewoog.

93*
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dat veel, dat ilians voor ons als hol ware van zelf spreekt, toen

nog duister was en ontdekt moest worden, dan is liier zeker een

woord van ludde op zijn plaats aan den onvernioeiden werkei-, den

baanbreker op liet gebied der ooiloïdclieinie.

Maar niel alleen op liet gebied der ctilloïdelieniie zijn Van Bkm-

mklkn's denkbeelden \ rnclitbaai- geweest en ik mag hier zeker niet

eindigen, zonder nog even aan te stippen wat Van Bkmmki.kn tot de

ontwikkeling der pliasenleer heeft bijgedragen. Kritisch ten o|)zichle

van gewaagde beschouwingen, maar vol enthousiasme \oor hel \ele

goede, dat door samenwerking van phvsica en chemie reeds was

tot stand gebracht, voelde hij dadelijk dal het werk van zijn toen-

maligen assistent Di'. H. W. Bakhuis Roozkboom, later Lector te

Leiden en daarna Hoogleeraar te Amsteidam. een groote toekomst

in zich sloot. Onwankelbaar in zijne overtuiging dat dit werk den

grondslag zou leggen voor een nieuw grootsch gebouw, steunde hij

deze onderzoekingen mei alle kracht, die in hem was en met alle

hulpmiddelen, waarover hij kon beschikken. En dat ton slotte de

pliasenleer in ons vaderland het slandpiint bereikt heeft, waarop zij

thans staat, is voor een groot deel Ie daidcen aan het helder inzicht,

de breede opvatting en de onvermoeide hulp van V\n Bkmmi't.kn.

Wiskunde. — De Heer L. E. J. Bkolwkr biedt eene medeileeling

aan: ..Eenuje opmerkingen over het .iamenhangstiipe i/."

Ter invoering van het begrip van ..samenhangstjpe" noemen wc

een verzameling M normaal ineengevlochten, iiulien aan sonnnige fun-

damentaalreeksen ƒ van tot M behoorende elemeiuen zekere lot M
behoorende elementen m/ als hun ..grenselemeuteu" zijn toegevoegd,

en hierbij aan de volgende voorwaarden voldaan is

:

1°. elk grenselement van / is tevens grenselement van een wille-
•

keurig eindsegmeut van ƒ;
2°. l»ij elk element nif is een deelreeks van ƒ aan te wijzen, die

het bedoehle element als haar eenige grenselement bezit;

3\ olk grenselement van ecu deelreeks van./' is levens grens-

element van /';

4°. zoo in het eenige grenselement der fundamentaalreeks }/»,|

en m„ voor constante ;< hel eenige grenselemenl der fnndanienlaal-

reeks \m^;\ is, beval elk dezer laatste fnndamenlaalreeksen een zoo-

danig eindsegmeut \m„,\. dat een willekeurige fundamentaalreeks van

clenieuten ;»„, . waarin [i voorldniend loeneenil. m als haar eenige

grenselement bezit.
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Van lic normaal inocnj^cv loclilcn vcr/.aMiclin^ifn vormen ilc pnnt-

verzamelinucn ociicr /(-ilimeiisionale ruimte natnnrlijk een Itijzondci'

iieval.

Een antler bijzonder geval krijiien we door in een n-voudiij ge-

onh'ivh' \erzamelin,u' ') onder een Interval te verstaan de deelver-

/.ameiinu; gevormd door die elementen ?/, die voor <?<» verseliillende

waarden van / aan 'een relatie

i i i i

l'i <C 't <C ''i ^^ '''' <C " '^^ " <C '''

voldoen, een element /// een grenseli'mi'nt van een fnndamentaaireeks

/" te noemen, indien elk interval, dat ii) bevat, ook van m verschil-

lende elementen van ƒ bevat, en de verzameliiiii- overal (licht te

noemen, zoo geen eidcel liarer intervallen zich tol nul rednceert.

De overal dichte, aftelbare, 7i-voa<lii/ t/eordende verzamelingen, die

we strak^^ nader znllen bespreken, behooren dan eveneens tot de

normaal ineengevlochten verzamelingen.

Een afbeekling eener normaal ineengevlochten verzameling, waarbij

de grenspnntrelaties beliondeii blijven, noemen we een continue

afbeeldint/.

Twee normaal ineengevlochten verzamelingen, die zich eeneen-

dnidig en continu op elkaar laten afbeeklen, zeggen we dat hetzelfde

.•iamenhan(/.tfi/pe bezitten

.

Een der eenvoudigste samenhangstypen is het reeds door C.vntor

ingevoerde type ij. '^) Uit een bewijs van fï.ANTOR volgt n.1.

:

Stelling 1. Alle aftelbare ptüitversamelingen, die op de open rechte

lijn overal dicht liggen, bezitten hetzelfde samenhangstype 7,.

Het bewijs wordt geleverd, door tusschen twee zulke puntvcr-

zamelingen M = {?)?,, ;»j. . . .j on /^ = jr,, r,. . . .} als volgt een

eeneenduidige correspondentie met behoud der orderelaties tot stand

te brengen: Aan ?, laat Cantor beantwoorden het punt »?;; aan r, het

pnnt ;»;, met den kleinsten index, dat ten opzichte van m^ dezelfde

(door een orderelatie bepaalde) ligging heeft, als r^ ten opzichte van

r, ; aan ;•,, het punt ;«,, met den kleinsten index, dat ten opzichte

van o(, en ni;^_ dezelfde (door twee orderelaties bepaalde) ligging

heeft, als r, ten opzichte van r, en r.. : enzoovoort. Dat hierbij niet

alleen alle punten van R. doch ook alle punten van ^J een beurt

krijgen, m.a.w. dat als onder Wj.ni/,, ... 7>i/. alle punten ?Hi. w,, ... ?«.,

voorkomen, doch niet /*',_(_;, er een getal o is aan te wijzen zoodanig,

dat »(v^i = ;»; , blijkt, door voor r-,^^ te kiezen het punt van li

met den kleinsten index, dat ten opzichte van r,, ;\, .../, dezelfde

1) Vgl. F. RiESZ, Matliem, Ann,-\loii 61, p. 40(5

-) Mathem. Annalen 46, p. 504.
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liüiiiiiji- lieefi, als iii.,^\ leii opzioiili' van /«,, niu, . . . mi. Di' zoo

liiH'oiis-lrucenle coirespoii(iciitie is levens continu; immers de fjicMis-

|)iiiitielalies hangen nitsluitend af' van de oidereialies, daar een punt

III dan en sleclits dan lii'enspinit van een fnndanuMitaalreeks f is,

zoo elk ni bevattend interval oucindiü' veel punten van /' bevat.

Het bovenstaande bewijs toont teüelijkertijd de onafhankelijkheid

van het samenhan<istype i\ van het lineaire continuüm. Innneis het

voert naar Cantor ook tot het volucnde algemeenere resultaat :

Stelling 2. Alle overal dichte, aftelbare, enkelvoudig geordende

verzamelingen hezitten het sainenhangstypc ij. ')

Stelling 1 laat zich nn als volgt vei-scherpen:

Stei,ling 3. Zijn op de open rechte lijn gegeven twee aftelbare,

overal dichte puntverzameUngen M en II, dan kan men een een-

eenduidige, continue tranxformatie van de open rechte lijn in zichzelf

construeiren, loaarbij M in R overgaat.

Om deze transformatie tot stand te brengen, construeeren we eerst

volgens het procédé van C.\ntor een eeneenduidige, continue afbeelding

van M op R. De volgorde der punten van ^f is daaibij dezelfde,

als de volgorde der corrcspondeerende i»unten van R. Verder hxten

we met elk niet tot M behoorend punt gm der rechte lijn correspon-

deeren het punt gr, dat ten opziclite van de punten \an R dezelfde

orderelaties heeft, als gm ten opzichte van de corrcspondeerende

punten van M. Zoo krijgen we een eeneenduidige transformatie van

de lijn in zichzelf met behoud der ordereiaties. En deze transformatie

is, op dezelfde gronden als in het l)ewijs van stelling 1 zijn aange-

geven, tevens continu.

Op analoge wijze als stelling 3 wordt bewezen :

Stei,i,ing 4. Zijn binnen een eindig lijn.segment gegeven twee aftel-

bare, op het lijnsegment overal dichte puntverzameUngen M en R,

dan kan men een eeneenduidige, continue transformatie van het lijn-

.iei/ment met zijn eindpunten in zichzelf conntrueeren. waarbij

M in R overgaat.

"We behandelen nn de vraag, in hoeverre de stellingen 1, 2, 3 en

4 zich tot meerdimensionale |)untverzamelingen en tot meervoudig

') De mogelijkheiel eener definitie uitsluitend op grond van orderelaties, die

Cantor niet alleen voor liet samenhangslype y, doch eveneens voor liet samen-

hangslype S) van liet volledige lineaire continuüm heeft aangetoond, bestaat ook

voor het ramcnhangstype c der punclueele, perfecte punlverzanielingen in 7i'„ (vgl.

deze Verslagen XVlIl, p. 838;. Zooals zich gemakkelijk laat bewijzen, treedt dit

samenhangslype n.1. op voor alle perfekte, nergens dichte, enkelvoi{dig geordende

Verzamelingen, wier inlervalrerzeimeling aftelbaar is (een ..interval" wordt hier

gevormd door elke twee elementen, waartusschen geen verdere elementen liggen).
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peordoiidc vorziiiiioliiifi,on laten iiill)rciden. Hier j^eltlt in do eerste plaats:

S'i'ia,i,iN(i 5. Alh' (i/ti'Uxin' puntuevzaiiieUiKien, dit' in de Cnrtcsische

li .
overal dicht /i</(p'». Ix-zittcn hetzelfde samenhanr/sti/pe »/". M

Immers bij een willekeni-ige aftelbare, in R„ overal diolife |iiinl-

verzamelinü: J/ kan men een ('artesiseli eoih-dirateiistelsel 6'„ con-

strueeren zoodanii;-, dat een wiilekenriae aan een eoordiiiaatriiimte

evenwijdio-e R,, | hooti'Stens één pnnt der |inntverzanieiing bevat.

Zijn nn twee zulke piinlver/.aniflinften M en /i' gegeven, dan knn-

iieii we ze in liet bijzondere geval, dat C',„en (", identiek zijn, eeneen-

duidig met hehond der door ('„, = 6',- öepadlde orderehities 0|) elkaar

af'beeldeji volgens liet boven geciteerde procédé van Cantoh, waarbij

alleen de ,,ligging" der punten ten opzichte van elkander nu niet

door enkelvoudige, doch door //-vondige orderelaties wordt bepaald.

Deze afbeelding is o]) de in het bewijs van stelling i aangegeven

gronden tevens continu, zoodat stelling 5 voor het bijzondere geval,

dat C,n en 6', identiek zijn. bewezen is. De stelling voor het alge-

meene geval is hierxau een onmiddellijk gevolg.

Hebben we nu echter een \villekenrige overal dichte, aftelbare, n-

voudiij geordende verzameling Z. dan laten haar ?« enkelvoudige p?'0-

jecties ''), die overal dicht, aftelbaar en enkelvoudig geordend zijn,

zich eeneeuduidig met behoud der orderelaties afbeelden oji n aftel-

bare puiitverzamelingeii, die achtereenvolgens op de n assen van een

Cartesisch coc'irdinateustelsel in R„ overal dicht liggen, en deze n

afbeeldingen bepalen tezamen eeu eeneend uidige afbeelding met

behoud der orderelaties, dus een eeneenduidige, continue afbeelding

van Z op een aftelbare, in /^„ overal dichte puntverzameling. Hieruit

volgt op grond van stelling 5 onmiddellijk:

Stelling 6. Alle overal dichte, aftelbare, n-vondiij (/eordeiide ver-

zamelimjen bezitten, het san)enhangsl(/pe t}".

Als /i-dimensionaal analogon van stelling 3 bestaat verder de

volgende verscherping van stelling 5 :

Stelling 7. Zijn in de Cartesische R„ gegeven, twee aftelbare,

overal dichte pimtverzamelingen Af en R, dan kan men een eeneen-

duidige, continue transformatie der R„ in zichzelf construeeren, loaarbij

M in R overgaat.

In het bijzondere geval, dat 6'„, en C,- identiek zijn, kunnen we
n.1., na tusschen .1/ en R volgens het bewijs van stelling 5 een

eeneenduidige, continue betrekking tot stand te hebben gebracht,

met elk niet tot iV behoorend punt gm laten correspondeeren het

') Deze stelling en haar bowijs zijn mij door don Heer Borel medegedeeld,

2) Vgl. F. RiESZ, 1. c. p. 409.
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punt (//. dat ton opziclilc van ile punten van A' do/elfile oiderclalios

Itezit, als (jm ten 0|)ziclile van de correspondeerende punten vau .1/.

Zoo krijgen we een eeneeiiduidige traiistbniiatie van A^, in zichzelf

met fieh'Jiul der door C„, ^= Cr bepaalde orderelaties, welke ti-ans-

foniiatie op de in het bewijs van stelling 1 aangegeven gronden

tevens continu is, waarmee stelling 7 voor het bijzonder geval, dat

C,„ en Cr identiek zijn, bewezen is. De stelling voor het algemeene

geval is hiervan een onmiddellijk gevolg.

De n-dimensionale uitbreiding van stelling 4 luidt als volgt :

Stkllin(j 8. Zijn binnen een n-dimen.iional-n kubus gegeven twee

aftelbare, in den kubus overal dichte puntverzamelingen M en R,

dan kan men een eeneenduidige, continue transformatie van den

kubus met zijn grens in zichzelf construeeren, ivaarbij M in R
overgaat.

Het bewijs van deze stelling is iets minder eenvoudig, dan die

van de vorige. We kiezen in R„ een zoodanig rechthoekig coördi-

natenstelsel, dat do coördinaten ,r,, ,i\ r„ der kubushoekpunten

alle öf -|- 1 öf — 1 worden en trachten vervolgens voor /> ^ 1, 2... .n

telkens tusschen de («—l)-dimensionale ruimten ,c^ =r — 1 en .Vp= -f- 1

een continuen overgang tot stand te brengen door middel \an een een-

dimensionaal continuuum s,„., van vlakke (h—J)-dimonsionale ruimten,

die elkaar noch in hel binnenste noch op de grens van den kubus snijden,

en elk hoogstens één punt van .1/ bevatten. De constructie van zulk
»

een reeks 5,„,, gelukt als volgt: Zij S^ 2 apXp^ c een vlakke

[n—l)-dimensionale ruimte, óie geen lijn bevat, die aan een verbindings-

lijn /^,„ van twee punten van .1/ evenu ijdig is, en brengen we door elk

punt (.i'i = .i'j =3 . . . = .i'p^i = O, ,vp =^ a, .Vp+] =i .i',,-|-o =z . . . = .(„ ==0)

een {n—J)-dimensionale ruimte: .r^> -\- e (1— «?) ,S= « + e <tp a (1—«');

we construeeren zoo een continue reeks c,. van vlakke («— J)-dimensio-

nale ruimten, en kunnen een zoodanige grootheid e, aanwijzen, dat voor

e<^e^ twee willekeurige ruimten van <Je elkaar noch in het bin-

nenste noch op de grens van den kubus snijden kunnen. Daar

verder een {«—l)-dimensionale ruimte tot hoogstens i'en a^ behooren

kan. een lijn /^,„ dus voor hoogstens i'én waarde van e in een tot

Oc behoorende (n—l)-dimensionale ruim'e bevat kan zijn, en de lijnen

F,^ slechts in aftelbaren getale voorhanden zijn, is het mogelijk

een zoodanige waarde voor <' <C <'i
'^ kiezen, dat geen eidiele («

—

I)-

dimensionale ruimte van Oe een lijn f ,„ bevat, dns o^ aan de voor

s,„p gestelde voorwaarden voldoet.

Kiezen we voor elke waarde \ au /* uil s„,p een willekeurige

ruimte uit, dan bezitten deze n ruimten eén enkel, binnen den kulnis
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;i('l(';ioii siHJ|)unl. Door ii.l. ccii \villi'l<ciiriiiC niiiiito v;iii .v,„| incl <lo

daarin door .v,„o, .v„,3, .... .i,„„ hcpaaldp doorsnodeii op de riiiinlc

.1', = O l(> projoiieereii, voeron we deze eigenschap voor don /<-dirnoii-

«ionalen knl)ii.'^ terug op de analoge eigenschaj) voor don {ii—1)-

dinuMiisionalon kuhiis. Voeren we dus in als coördinaat .r,„i, van een

willoUcMi-ig iu liet binnenste of op de grens van den kubus gelegen

piiiil //, de waai'do van .i'p voor het niet // in dezelfde niinilc

van s,i,p gelegen punt der A'^j-as, dan behoort bij elk systeem van

waardon voor de .c,,,;,'^, die > — 1 en ^1 zijn, één en slechts één

puiil van het binnenste of de üTons van den kubus, en dit punt is

een eeneomluidige, coiitiimc liinotie der ;i:,np's. De transfoiniatic

\x'p ^ ,r,„„j, die we door 7',,, zullen \oorstellen, is dus een ecneen-

duidigo, continue transforraatie \an den kubus met zijn grens in

zichzelf, die J/ overvoert in oen aftelbare, overal dichte puntverza-

meling J/j, loaarvan een ivlUeleurige aan een coörclinaatruimte even-

loijdige in—\)-diinensionaIe ruimte hoogstens één -punt bevat.

Op dezelfde wijze laat zich bij de punfverzameling R een oeneen-

duidige, continue transformatie 7'. van den kubus niet zijn grens in

zichzelf construeeren, die A* overvoert in een aftelbare, overal dichte

punt\orzameling R^, icdarvaii een unllekeurige aan een coördinaat-

ruimte eveiiivijdige {n—'[)-dimensiona/e ruimte hoogstens één punt bevat.

Volgens het bewijs van stelling 7 bestaat verder een eeneendui-

dige continue transformatie 7' \an den kubus met zijn gi-ens in

zichzelf, waarbij .l/i in /i', overgaat, zoodat de transformatie

r-^ . T. r,„

de door stelling 8 geëischle eigenschappen bezit.

De volgende oigen.schap schijnt nu op het eerste gezicht iu strijd

te zijn met hel dimonsiobegrip :

Stelling i». De .mnu'jdiangsti/peii >," en ij zijn identiek.

Om deze stolling te bewijzen beschouwen we in een n-dimensio-

nalen kubus, wiens rofhthoekigo hoekpnntscoördinaton alle öf O <>f

1 zijn. do puntverzamoling M„ van het sanionhangst^-pe ?;", van

wier jiniiicn de corirdiiiaton bij ontwikkeling naar de opvolgende

negatieve machten van o van een zeker oogenblik af uitslnilcnd

hot getal 1 leveren, en daarnaast de vorzanieliug M van hef .sunon-

hangstvpc tj van die getallen tusschon O on J, die bij ontwikkeling

naar do opvoli^endo noiiatiox'o machlou \ au 3'' \an een zeker oogen-
•è"— \

blik at uitsluitend het getal —^— leveren. De eenduidige continue

afbeelding van Pf.vno ') \an {\v reële getallen tusschon O en 1 op

•) Vgl. Matli. Annalen 3ti, p. 59 en SchoEnflies, Bericht über die Mengen-
k'lire I, p. 125.
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den /i-(linu'iisioiial*'ii f(Milieitlskiil>iis levert dan een i'cncenihiiiVnje

continue afbeehlitu/ mn M .op M„. waarmee stellin<!: 9 Ix'wezen is.

Dat stelling 9 in werkeli.jlclieid niet in strijd is mei hel diniensie-

hegi-ip. wordt opgehelderd door de opmerking, dat stelling 7 zich

niet in tlezen zin laat verscherpen, dat elke eeneenduidije continue

correspondentie tussc/ien iiree aftelbare, in R„ overal dichte punt-

verzamelinaen M oi II zich zou laten uitbreiden tot een eeneenduidiqe

continue transformatie va)i R„ in zichzelf Passen we b.v. op het

s^'Steem der rationaie pnnten van de open rechte lijn toe de eeneen-

dnidige continue transformatie i'
= dan laat deze transformatie

zich niet uitbreiden tot een eeneenduidige continue transformatie

van de open rechte lijn in zichzelf.

Een sprekender voorbeeld, dat bovendien de eigen.schap bezit, dat

de uitbreiding in geen enkel deelgebied mogelijk is, krijgen we op

de volgende wijze: Zij ^j het systeem van de gelallen tusschen O en

1, die bij hun ontwikkeling in het negentallig stelsel van een zeker

oogenblik af uitsluitend het cijfer 4 leveren, /, het systeem der eindige

ternaali)renkeii tusschen ü en 1. Zij 7' een eeneenduidige continue

transformatie van liet eenheidssegment in zichzelf, waarbij /, in /, -|- t^,

dus een gedeelte /, van /, in /, en een gedeelte /, van /, in f^

overgaat. Door een afbeelding 7', van Pe.\xo gaan /;, /,, t„ t^ achter-

eenvolgens over in aftelbare puntvcrzamelingen .v,, .Vj, .v,, .v^, die binnen

het eeidieidskvvadraat overal dicht liggen, en, voorzoover .s,, .s-, en

.-, betreft, geen punlcii op de kwadraatgrens bezitten. Uit de eeneen-

duidige continue afl)eelding T van /, op t^ volgt nu een eeneendui-

dige continue afbeeldimj 7,,= T/J"I\~^ tuin s^ op .y,, die zich niet

laat uitbreiden tot een eeneenduidige continue transformatie van het

binnengebied van het eenheidskwadraat in zichzelf. Immers indien zulk

een uitbreiding bestond, zou zij voor elke pnnlverzameling in het

binnengebied, de eenig mogelijke continue uitbreiding van 'J\ zijn.

Voor .<! levert echter 7\ 7'7',~' zelf zulk een continue uitbreiding,

en van deze weten we reeds, dat ze niet eeneenduidig is.

Het dimensiebegrip kuit zir-h jhi, althans voor de overal dichte,

aftelbare puntverzamelingen herstellen, als we het begri]) van samen-

hangstype vervangen door het begrip van geometrisch type '). Twee

punlverzamelingen zullen n.l. woi-den gezegd hetzelfde geometrische

type te bezitten, zoo ze zich eeneenduidig en gelijkmatig continu op

') Voor afgesloten vcizamclingcn zijn beide begrippen aequivalcnt. Daarvoor

werden ze onder den naam van ijeometrisch ordcti/pe reeds ingevoerd; zie deze

Verslagcu XVlIl, p 834.
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ellviKir lali'ii afliceldcii. Imi xoor j;elijkiii;Ui;;' coiiiniiic ariicf|(liiij;(>n

besjtaal wel degelijk de volgoiule eij;ciiscliap :

Stelling 10. Elke eeneenduidiye, yelijkinnütj continue correspon-

(li'ntic tusschen Unce aftelbare, in een n-dimensionnlen kubuh' overal

dichte puntrercamelini/en Af en R, laat ziek uilbreiden tot een eeneen-

duidige continue transformatie van den kubus met zijn grens in zichzelf.

Wegens de gelijkmatige contimiiteit der correspondentie tusschen

.1/ en R boanlwoordt n.1. aan een fundamentaalreeks van punten

van J/. die sieclits één greuspunt bezit een fundamentaalreeks van

punten van A^. die eveneens slechts één greuspunt bezit, en onige-

keeril. (
)i>

grond hiervan laat de gegeven correspondentie zich reeds

uitbreiden tot een éénéénduidige transformatie \an den kulius met

zijn grens in zichzelf, waarvan we nog slechts de conlinuileit hebben

aan te toonen in de eigenschap, dat als een fundamentaalreeks {(/„,,,!

\au grenspunteu van M convergeert tot een enkel grenspunt g„,.,„

de fundamentaalreeks j</,v| der correspondeerende grenspunten van

R eveneens convergeert tot een enkel greuspunt. Daartoe bepalen

we bij elk punt g,n., een punt m., van J/, dat een afstand <^ f, van

(/„,v bezit, terwijl de afstand tusschen </,., en het met m-, correspon-

deerende punt /', eveneens <^ e, is, en laten f-, met toenemende v

onbepaald afnemen. Dan convergeert |Hi,{ uitsluitend tot (/„,^, dus

ook \r.,\ tot een enkel greuspunt ƒ/,-„, dus ook j^,, j
uitsluitend tot ^,.,„.

Op grond van de invariantie van het dimensie-aajital ') volgt uit

stelling 10 onmiddellijk:

Stelling Jl. Voor m <^ n zijn de geometrische typen i}'" en ?]"

verschillend.

Daar echter voor normaal ineengevlochten verzamelingen in het

algemeen het
^
begrip van gelijkmatige continuiteit illusoor wordt,

moet de in stelling 9 uitgedrukte onbepaaldkeid van het dimensie-

aantal der overal dichte, aftelbare, meervoudig geordende verzamelingen

als onherstelbaar worden beschouwd.

Scheikunde. — De Heer Schreinkmakers biedt eene raededeeling

aan over: „Evenwichten in ternaire stelsels:' VII.

Wij hebben tot nu toe nog slechts het optreden van eene enkele

vaste stof F beschouwd; wij zullen thans het geval behandelen dat

ook nog een tweede vaste stof F' optreedt.

Onderzoeken wij eerst wat er gebeurt, als men een mengsel der

beide stoffen F en F' samenbrengt.

O Vgl. Math. Annalen 7U, p. 1(31.
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liiciifi,! nicMi bij ecne lage lemperalmir oen mengsel der stoffen F
en F' in ecne liiclit ledige niinile, dan vormt zich een damp (i,

zoodat het evenwicht F -\-
F'

-{- (i optreedt. De damp (i wordt

natnnrlijk door een pnnt der lijn /•'/'' voorgesteld.

Naargelang van de samenstelling van den damp G of met andere

woorden, naargelang de ligging der drie punten ten opzichte van

elkaar, kniinen bij /' en T constant bij warmte toe- of afvoer of

bij volumeverandering de volgende reacties optreden.

1". T.igt " het pnnt Cr tusschen /•' en /'"' dan treedt de reactie:

F-\-F''^(r ()[). Brengt men dus F en F' in eene ruimte, dan ver-

dampt een deel van ieder der lieide vaste stoffen. Wij zullen dit

eene congruente sublimatie noemen.

2". Ligt het punt F' tusschen F en (t dan iroedt de reactie:

F' '^ F -\- G op, "Brengt men dus beide stoffen in eene ruimte, dan

zal alleen een deel van F' verdampen, terwijl zich tevens vast F
afscheidt. De dampvorming gaat dus met eene omzetting van F' in

F gepaard. Wij zullen dit eene incongruente of omzettingssnblimatie

noemen.

3". Ligt het |)uul /'' tusschen F' en G dan treedt (ie reactie:

F~tf'-\-G o|i. Dit geval is volkomen analoog aan het sub 2".

genoemde en wij noemen dus ook dit eene incongruente of omzettiugs-

snblimatie.

4°. Als overgangsgeval tusschen 1° en 2" of ^V' kan het punt <>'

ook toevalliger wijze met /'' of met /'' samenvallen.

Bij temperatuursverhooging stijgt de dauijidruk van het stelsel

F-\-F'-\-(r waarbij G natuurlijk zijne sameustelliug verandert;

in een /*, 7'-diagram krijgen wij dus eene kurve. zcoals <i' IJ der

tig, 1, die wij de sublimatiekurve van F -\- F' zullen noemen. Treedt

tusschen de drie pliasen de sub. 1" genoemde reactie op, dan noemen

wij n" I) eene congruente, li-eedl de sub 2° of 3° geuoeuïde reactie

op. dan noemen wij d"D eene incongruente of omzeltingssublimatie-

kurve. Het is duidelijk dat het eene deel eener kurve eerie congruente

en het andere deel eene omzettingssublimatiekurve zijn kan.

Bij verdere verwarming van het stelsel F -\-
F'

-\- G bereikt men

eene temperatuur 7'/? en bijbehoorenden druk Po, waarbij zich eene

oneindig kleine hoeveelheid vloeistof L vmnit. De sublimatiekurve

eindigt dus iu een i\Q temperatuur Tjj eii dcu druk /'/> voorstellend

punt Ij der lig. 1, dat wij het maximumsublinuitiepunt van F -\-
F'

zullen noemen. De zich in het punt I) vormende vloeistof L zal in

het algemeen in eene ,r.//-voorstelling niet door een punt der lijn

FF' voorgesteld worden. Daar de hoeveelheid dezer vloeistof L echici-

nog oneindig klein is, zoo zal de met hel punt /) overeenstemmende
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(lain|) loei: iio;^- dodr een |iuiit der lijn /'/•'' wordoii \()Orgt's(el(l.

Voi-li()()U'( nicii (Ie loiii[ioralmir iio,H' verder, dan \oriMl /icli nog

iiiccr \ loeislof on onlslnal liet vicr|iliascnoveii\viclit /''-|- /<''-)- L -|- ^/.

Dmv er lui eeliter eene cindi<i,e liocveellieid vloeislof aanwezig is,

zoo inooleii /> en G ten ojiziclile dei" lijn FF' in opposilie liggen;

slechts toevalligerwijze kniinen L en d' heide 0|» deze lijn sullen.

lii.j /'' en 7' constant treedt Ins.^clien de vier pliasen ()ij warmte

toe- ol' alVoer of bij volniucverandcring een der volgende reacties op;

1. 1' { F'^l. -(- (i -1. F' :^ /'' -1- /, 4- (i :i. F^ F' -\. L + G.

Wij zullen reactie 1 eene congrnente, reactie 2 en 3 incongruente

reacties noemen. WelUe dezer reacties ojtlreedt is aflianUelijU van

de ligging der vier» punten ten opzichte van elkaar. Daar hel stelsel

F-{- F'
-^ L-}- (ï zich uit F -\- F' gevormd heeft, zoo is het duklelijk

dat L en (r in dit vierpliasei'evenwicht steeds in zulke verhouding

aanwezig zijn. dat beide tegelijk in bovenstaande reacties verdwijnen.

Wij zijn dus thans door verwarming van het stelsel F-\-F'-\-iT

op de vierphasenlijn F^ F' -\- L -\- (r overgegaan. Daar op deze

lijn do drie koniponenton in vior phasen aanwezig zijn, zoo is dit

stelsel monovariani, zoodat bij iedere temperatuur een bepaalde damp-

s[)anning behoort. De vierphasenlijn zal dus in een P, 7^-diagTani door

eene kurve worden voorgesteld; een deel dezer kurve is in tig. 1

door DS voorgesteld ; wij zullen later zien dat zij zich in de punten

D en iS verder \oortzet. Deze kiirxe raakt, zooals wij verder zullen

zien, de ë'uèlimatiekurve van F -\- F' in haar eindpunt D.

Wij nemen thans eene 7' en P waarbij zich uit F -\- F ^ eene

vloeistof zonder damp. dus het stelsel F -\- F' ~\- A vormt. De vloei-

stof zal dan natuurlijk door een punt der lijn FF' voorgesteld

worden. Naar gelang do ligging van L ten opzichte vr.ii de punten

F en F' kunnen bij P en 7' konstant bij warmtetoe- of afvoer of

bij volumeverandering de volgende reacties optreden.

1". liigt liet punt /. lussclien F en F' dan treedt de reactie :

F -\- F'~^L op. De v'ooislof wordt dus gevor.md door liet smelten

van een deel van ieder dor beide vaste stoften. Wij zullen dit eene

congruente of goiuconschappelijke smeltiiig van F-^F' noemen.

2". Ligt het punt /•'' tusschen J' en L dan treedt de reactie

F' '^ F -\- L op. De vloeistof wordt dus gevormd doordat een deel

van F' onder afscheiding van- F smelt. De vloeistofvorming gaat

dus met eene onizelting van F' in /•' gepaard. Wij zullen dit eene

incongruente of (unzeUingssmelling noenien.

3". Ligt het punt F tusschen F' en L dan treedt de reactie

F'^F' -\- L op. Dit geval is xolkoinen analoog aan het vorige.
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Verandert men do k'niperatuur dan moei men. dui dr diic |iliascii

7'^. /''' en L Itij elUaar Ie lioiiden. nalimrlijk ook den drnl< \er-

anilcren ; lie vloeistof L verandert daarbij dan ook hare samen-

stelling. In een /^7'-diaiiram krijgen wij dus eene kurve. zooals

(/",S in fig. 1. die wij de smelllijn \aii F-\- F' zullen noemen.

Treedt Inssehen de drie [)liasen de suli 1° genoemde reactie op,

dan noemen wij (l"S eene congruente of' gemeenschappelijke smell-

lijn van F -\- /"
; treedt de sub 2" of 3" genoemde reactie op, dan

noemen wij </",S' eene incongruente smelllijn of de omzettingssnjeltlijn

van F^ F'.

Wij laten nii het stelsel F-\-F' -\- Ij de smelllijn (/",S' in zulke

richting doorloopen dat de drnk afneemt; bij een bepaalden druk

/'/; en bijbehoorendc temperatuur To zal zich dan een oneindig kleine

hoeveelheid damp vormen, zoodat weer het viei'phasencvcnwicht

F -\- F' -\- L -\- G optreedt. Met komplox gaat dus van de smelllijn

op de vierphasenlijn DS over. De smelllijn eindigt dus in het punt

S en raakt, zooals wij vei'dcr zullen zien. de vierpha.senlijii in dil

punt. Wij zullen S het miidmumsmeltpunt of hel smeltpnnt onder

eitren ilampdruk van het komi)lex F-\-F' noemen. De zich in het

punt .S' vormende damp (t zal in het algemeen niet door een punt

der lijn FF' worden voorgesteld, de vloeistof /. natuurlijk echter

nog wel.

De sublimatielijn a' 1) en de siueltlijn .SW" van het koniple.-v /'""-j-F'

zijn dus door het stuk /J-S der vier[)haseidvurve met elkaar verbonden

Dal de punten D en .S' in hel algemeen niet zullen samenvallen

kan men op de \ olgende wijze inzien. In het maximumsublimatie-

punt liggen de punten /•'. /'" en (1, in het mininiunismeltpuut echter

F, F' en L op eene rechte lijn. Beide punten zullen dus alleen

dan samenvallen, als toevalligerwijze de vier phasen van het stelsel

F -\- F' -}- /y -f (! op eene rechte lijn ligj^en.

De loop der sublimatiekurve, der vierphasenkurve en der smelt-

lijn is, zooals wij verder zullen zien. donr de betrekking:

dP LW
T —= (1)
dT AT' ^

'

bepaald. L 11' is de hoeveelheid warmte, die men moet toevoeren,

A V de optredende volnmeverandering. als tusschen de in even-

wicht zijnde phasen bij konstante 7' en /• eene reactie in de eene

of andei'e richting optreedt.

lieschouwen wij eerst de sul)linu\tiekurve dl). Noor elk der sub.

1»—3» genoemde reacties, in zulke richting genomen dat er damj)

ontslaat, is All' en Al' positief. Uil (1) \(ilgl dus, zooals in lig. i



ook ^eteekeinl is, dut t\o siihlimatickiirve liij loinperatiiiirsverlioof^ing

inxar lioogero (inikkcii moet gaaw. Hel punt /) lij^t zoowel (i|) de

sublimatie- als op de vierpliaseidturve. Daar in dil punt />> de hoeveel-

heid vloeistof van het vierphasenevenwieht /•'-{- /'" -\- L -\- (t eelitcr

nog oneindig klein is, zoo zijn A IT en Zi T voor i)eide stelsels het-

zelfde, zoodat beide kurven elkaar in D moeten raken.

Beschouwen wij thans de smeltiijn .S'(/". Wij nemen elk der sub.

1"— 3° genoemde reacties iii zulke richting dal er vloeistof ontstaat,

zoodat L W positief is. lüj hel congruente en incongruente smelten

van 7''+ F' kan AI' echter zoowel positief als negatief zijn. De
smeltiijn kan dus van «S uit zoowel naar rechts als naar links loopen;

in lig. 1 is het eerste geval geteekend. Dat smeltiijn en vieiphasenlijn

elkaar in .5' raken volgt 0|) dezelfde wijze als boven voor de raking

der iieide kui'\eii in D.

Om formule (1) \oor de sublimatie- of de smeltkurve af te leiden,

beschouwen wij liet evenwicht /'-|- /'' + G of F -\- F' -{- L. Wij

stelleil de samenstelling van F door a, (5, die van /"' door «', ,:i', die

van L of (t door a, y voor. De vohimina dezer phasen noemen wij

r, r' en T^ de entro|)ieën ?j, i/ en //, de thermoclvnamisclie polt-n-

tialen C, C.' en Z.

Daar F en F' met L{G) in evenwicht zijn, zoo heeft men:

bZ dZ

Uit de voorwaarde dat de drie punten F, F' en L {G) op eene

rechte lijn liggen, volgt:

(,t— «)0/-ii') = (.f-«')Oy-i?) (4)

Uit deze betrekkingen tusschen de \ ier veranderlijken x, y, P en

T volgt :

!(,,_«) , + (^_,i) .,» dx + !(.«-«) . + {y-») i\ dy = AdP - BdT (5)

\{x-u) .s- + (^-,i' l\ d.v + \{x-n)s f {y-ii')t\dy = A'dP — B'dT (6)

(,i-.r) (/,(• = («-«V.V (7)

Wil men hieruit de verhouding tusschen dP en tlT afleiden, dan

kan men (5) en (6) op elkaar deelen. Ingevolge (4; krijgt men:

x-a _ AdP— BdT
.v-a'~ AdP—B'dT

^^^

vl' ]ia heiii'iiling :
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(//' _((i-it) Il 4- {.V -«') IJ 4- (.c-«) 1/

dT~ («'—«) r+ (a— a') V + («—«yy
(0)

welke met torimile (1) overeenstemt.

Wij kiiiinon, zooals wij boven gezien liebtien, als wij de oinstandig-

licJen juist kiezen. Iiel koniplex F -\- F' dus dwingen de subliniatie-

kurve n'D. de vieriiluvsenkuive DS en de sniellkuivo ,SV/" te door-

loopen. Wij zullen thans onderzoeken welke toestanden van liet

koini)le.\ F -\- F' door punten, buiten deze kuiven gelegen, worden

voorgesteld. Wij onderscheiden daarbij verschilleude gevallen.

1°. Hel koniple.\ F -\- F' heeft eene congruente sublimatie-, vier-

phaseu- en smelt lijn.

Brengen wij eerst het komplex F -\- F' in een punt der sublinialie-

kurve, zoodat zich F -{- F' -\- (} vormt. L'it eene beschouwing van

wat er bij warmteloe- of afvoer of bij \olumeverandering gebeurt,

leidt men af: rechts van en beneden de lijn a"D liggen de velden

/•'-|- (1 on F' -\- G, links van en boven kurve d'D ligt het veld F -{ F'

.

Op overeenkomstige wijze voor punten der andere kurveii handelend

vindt men

:

links van en boven a"DSd" ligt het veld F -{-
F'

rechts van en beneden a"D liggen de velden F -\- G eu F' -\- G .

„ .. „ „ DS „ .. „ F+L+GGnF'^L+G
.. ,, „ Sd" „ .... F+ /. en F' + L.

Gaan wij van oen punl der viorphasenkurve in horizontale richting

het veld F -\- L -\- G binnen. Men verhoogt dan bij constanten druk

de temperatuur van het stelsel F -\- L-\- G. De vloeistof en de damp

van dil stelsel doorloopen dan een deel van de kookpunts- eu damp-

kookpuntskurve \'an de stof F.

Gaat men van ecu puiil der vierphasenkurve in verticale richting

het veld F -\- L -\- (r binnen, dan verlaagt men bij constante tem-

])eratuur den druk van hel stelsel F-\- L-\- G; de vloeistof en de

damp van dit stelsel doorloopen dan een deel der verzadigings- en

der dampverzadigingskur\e ouder eigen damp(hnk \an de stof /'.

Hetzelfde geldt, als men van een punt der vierphasenkurve het

\eld F' -\- L -\- G binnen gaat.

Om de begrenzing der verschillende velden Ie vinden, teekenen

wij in lig. 1 de sublimatickurve ah', {\i} (lriepliascnkur\e A' /'' eu

de smellkurve Fil van de verbinding F en dezelfde kurvon a'K',

K'F' en /•"'(/' van <le verbinding /''. Wij zullen daarbij aannemen,

dat /•' en F' eveneens onder volumetoename smelten. De kurven

Fe en K/ hebben dezelfde beteekenis als de gelijknamige kurven
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Fig. 1.

in lig. 3 (III >: lietzelfde sieldt voor de kurvru F'i' cii K' /''
. De

vraag is nu : waar liggen de/,c knrvcn teno[iziclilo van de overeen-

komstige kur\i'n \an het koniplex F -\- F'

.

Nemen w ij eerst een druk zix') hoog, dat zoowel F en F' als

hun komplex F -\- F' een smeltpMut hebben. Nu is, zooals hekend,

het gemeenschappelijk smeltpunt van F -]- F' lager dan dat van

ieder der verbindingen afzonderlijk. Kene horizontale lijn, die de

drie smeltlijnen snijdt, moet dus di' snieltlijn vavj F ~\- F' bij eene

lagere temperatuur snijden dan de beide andere smeltlijnen.

Op dezelfde wijze \intil men dat eene horizontale lijn, die de

drie subliraatieknrven snijdt, die van F -\- F' bij eene lagere tem-

peratuur moet snijden dan de beide andere.

Kur\e ii"J)S<i" moet dus ten opzichte der kurven nKFd en

a'K'F'iC' liggen als in tig. 1.

De velden /' + 1' *^"
^''+ ^^ + ^^ worden door eene kurve van

elkaar gescheiden, waar /'^+ /> naast eene oneindig kleine hoeveelheid

dai.i)) optreedt. Wij noemen dit stelsel F -\- L -\- (i° \ (r" beteekent hier

dat de andere pliasen met een damp van de samenstelling (r in

evenwicht kunnen zijn. maar dal er slechts oneindig weinig van

dien dam}) aanwezig is.

Nadert, door oplossing van groule hoeveelheilen F in een kleine

94

Verslagen der AWeeling Natuurk. Dl. XXL A". 1912/13,
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lioevt'cllieid /.. luM <\r\>i-\ /•' + A + ^'° lot v:\sl /•"
-|- vloi'istof

/'_|_ ^/^^ (laii iijiilofl liet sIcIm'I /•'-(- /, -\- tf'^ (In- lirt iiiiiiiinmii-

siii('ll|>iml \ ;iii ile slof /'.

Scliciiil zicli uit F -\- L -\- d ile vasie vi'rliiiidiii;^- /•'' af. /.ondat

zii'li liet stelsel h' -{- I'' -\- L -\- (1° voriiil, dan heviiull iiieii /.icli in

het miiiiinnmsiiicli|nnii \m\ iioi k()iii|>l(\\ F -\- F'

.

n<> /'//'-kiirvo \aii IkM stelsel /•' -|- /, + ^'° yaal «lus iii lio:. 1

\;ni >' naar /•'.

In de vorige meiledeeliipj I\ helilien wij dil stelsel F -|- A -|- Cr°

i-eeds nilvoerig hcsclmuwd. De vloeistof /. van dil slclscl doorloopt

nl. !tij Icniperatniifsverliooging eenc in de ,c.//-voorstellini; donr liet

|iiini /' i^aande rechtjiS lijn, h.v. de lijii XF of ZJ' in lii;. J J\).

De niet deze lijn oxereensteniniende /^ 7'-kiii-\e i> in tig. 4 (IV) door

kiir\(' X/' of ZJ' xooruesleld. Kiirvc SF moei dii> in hel algemeen

de Miielllijn F</ in hel piinl /' raken. In tig. 'J is aungenomeii dal

knrve SF mei lak ZF \ an tig. 4 [\\ i
overeenstemt.

De velden /'
' + /- «'H F' -{- Jj -\- (r wofden door eenc knrve

/•" -\- Ij -\- (t° van elkaar geselieiden ; oj» overeenkomstige wij/.e als

lioven vindt men dat deze door eene knrve .SF' voorgeslelil wordt.

Wij iK'lilien in liir. 1 de heide kiirven SFm SF' in overeenstemming

met lak ZF ilcr lig. 4 (IVl geleekend : wij iiadden heide of een

van heide ook in o\ereensleiiiiiiiiii: iiiel lak /^, /-'dtv.er fim mr kunnen

teekeneii. De grensknrve der velden F -\- L -\- <• en h' -\- <• wnrdi

door hel stelsel F+ F° + U ; die der velden /•" + A + <! en /"
-f- (1

door hel stelsel ]'' -\- 1° -\- (i gevormd. 1° beteekenl incr dal de

andere pliasen mei eeiK^ vloeistof /, in e\enwirlil kiiiiiieii zijn, maar

dal er slechts (ineindin weinig \ an die vloeistof aanwezig is. ( )p

analoge wijze als hoven vindt men dal d(^ /^ 7'-kurvcii dezer stelsels

in tig. 1 door ^h^ kiirven .^'A en SK' voorgesteld worden. Deze

kiirvcn raken iii A' en A'' aan de kiirveii ad en n'd'. Op heide

kiirven is een punt mei inaximiiindnik en een iiuM mavimiiiu-

lemperaliinr aangenomen.

IJehalve de velden, wier ureiizen wij ihaiis kennen, viiidl men

reelits \ an knrve n"(l" ooi< nog de velden L -\- (t\ L en <!. die

echier in de linimi' njri ueleekend zijn.

Om den samenhang ilezer velden Ie overzien zon men eene ruimte-

voorstelling kunnen leekenen ; hiertoe denken wij ons loodrecht op

lig. I de sanienslelling van het komplex /•'-(- /•" niigezet. In plaats

van dl' rnimlev oorsicllini;' zelf zullen wij hier hare <loin'sneilcii met

platte vlakken heschoiiwen.

Brengt men een vlak lnodrechi oji -de coiiceiilralieas, dan krijgt

men een /'. 7-diagraiii. dal vocjr ccii hepaald komple.x, lirengt men
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een vlak Idodrcclil op ilr 7'-as. dan krijst men een flrnk-coneentralie-

(iiagraiii, dal \()or ccne lie|)aalile lci(i|ioi'atiini', hreiijil men een vlak

ioodfc'clil (i|i de /'-as. dan krijjil nu'ii cin tcni|ieratiinr-('()neentralie-

diagrani. dal voor coii bepaalden druk i;cldl.

l!ren<>cn wij eerst een vlak, dat de deic snldimalieknrven snijdt,

loodreelit i>\> de T-as ; wij krijgen dan eene doorsnede, zooals in

tig. "2, waaiin /' en /•'' de bi-ide verhindingen /'' en F' voorstellen.

Loodreclil op de/.e lijn FF' staat de /'-as.

Om de \ersclullende velden, die in dit en de volgende diagTani men
0])lr(Hlen. gemakkelijk Ie kimiion aangeven, znlien wtj

:

Hel vJoeisloiVeld door /.. liel dainpveid door (/, liet vaste veld

door /•'+ A", het \cld F-\-(; dooi- 1,
/'' + r/ door 2, /•'+/.

door ',i. ]'' -\- L door 4, 7. -|-- *' *lo<'i' •''• /' + J-i -\- O door (> en

F' -\- L -\- G door 7 aangeven.

Denkt men /ieli in lig. 1 eene rechte lijn. dit' de drie snhlimalie-

kiirven snijdt, evenwijdig aan de /'-as getrokken, dan ziet men dat

in lig. 2 de vel.len F^ F' , \^F^-(^, 2=F' + (; en het vekl

(,' moeten opl reden. De punten \. s' en s" slelleii de snblimatie-

driikkeii van de \aste sloij'en /' en F' en van hun komple.x F~-\-F'

•voor; hel komplex heeft dus een hoogeren sublimatiedrnk dan ieder

der xerbindingen voor zieh alleen.

Kur\(' .s-.s" sk'll de dampen vooi'. die met
^ \asi /', kiirve x'.v" de dampen, die met \asl

F' in evenwichl kiinneu zijn: deze kiirveu

hebben in .v en s' eene horizontale raaklijn.

Wij nemen nu een komplex F -{- F' vuu

do samenstelling v, zoodat het konij)le.\ zelf

dooi- een punt der lijn <t' voorgesteld \v(M-dt.

Daar deze lijn de velden F -\- F^' . 2 eii (i

doorsnijdt, zoo vormt zich, naar gelang de druk

gekozen wordt, of /-'-f
/•'' of F' + <r of (1.

Heeft het komplex eeiie znike samenstelliii"-,

dal de lijn rr' de velden /'-!- /•'',
1 en G doorsnijdt, dan vormt zieli

of F-\- F' of /'+ G of G.

Nemen wij thans een druk-concentratiediagram voor eene tempe-

ratuur, liooger dan hel niaxiniumsublinialie- maar lagei' dan het

mimmumsiueltpnul \au het komplex /•'-[-/•''. Trekt men in lig. 1

eene verticale lijn, die kiirve DS snijdt, dan ziet men <lat dil diagram

door tig-. 3 voorgesteld kan worden.

Behalve de velden G. F' -{- F', 1 en 2, die (tok reeds in lig. 2

optreden, vindt men hier ook nog di' \elden

h=L-]r G, Q — F\-J. + G en 7 — F' f L + <;.

94»

Fis. 2.
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Vormt zich uit F -\- J' ccii der >lol.st'l.-- (ï,
/'

-\- ii of /'' -\- <ï

ilaii lioei't (Ie damp (ï steeds eeiie samenstelling, die door een puiii

der lig. 3 voorgesteld kan worden . liel/.elfde geldt \ oor de vloeistof

L, als zicli nil F-^F' een der stelsels A, F -\- L oi F' -\- L \ovm\.

Vormt /.irh eeliter T.-{-(r, /.ooal.< in de stelsels L-\-(t, F-\-L-\-(t

en F' -\- fj -\- (i, dan is dii. y.ooals wij vroeger hebhen ge/ien, niet

meer hel geval en l<an nnch f. nm'h (
>' <loor een pniit \an liet

diagram worden voorgesteld.

Nemen wij hv. een komple.x /v j'i ^'e lignnr niet getcekendi binnen

het veld 5 : dit komplex splitst zieli in eene vloeistof L en een gas

fi', beide bniten hel vlak der tig. 3 gelegen. Ligt /. boven dit vlak.

dan ligt <i er beneden en omgekeerd, en wel zoo. dat linnne eon-

jngatielijn het veld 5 in hel pnnt A' snijdt.

Neemi men een komplex A' binnen het veld (i (7' dan denken

wij ons dit eerst gesplitst in J-\F') en een k<im|ile\ A'xau f,-\-(i\

het komplex A' wordt natnnrlijk door een punt van figuur 3 voor-

gesteld. Voor dit koni|)lo\ A' ^eldt nn hetzelfde als voor liet komplex

A' binnen het velil 5.

XOrinl zich dus uit F -\- F' een stelsel,

waarin 7/ -\- (1 ojjireedt, dan woidt wel

hel komplex L -j- (t door een punt van

lig. 3 voorgesteld, maai- /> en (/ afzon-

ilerlijk niet ; de eene dezer |)liason ligt v('iór,

de andere aciiler licl \iak der tig. 3. Tei'

onderscheiding \an de aiulere \elden zijn

de velden n. (i en 7 gestippeld; men kan

zicli denken dat deze |innten de snijpiinien

\aii lig. 3 nu'i ^V^ (•uniniiatie-lijnen \loei-

stot-gas voorstellen. Wij hebben \ roegei'

gezien dal in .sonmiige stelsels slechts een oneindig kleine hoeveelheid

L of (i (i|ilreedi; van e(>n dergelijk komplex I.' ~\- (1 of I, -\- (i^

woidl in hel eerste geval liet gas. in lid Iwecilc de xlocisldt' door

ei'ii piiiii \ aii liel diaL;raiii \i>orgesield.

I >e grenslijn der velden J en d' sicll de dam|ien voor. die met

\asl /•', die der velden 2 en (i de dampen, die met vast F' in

evenwicht kunnen zijn. De grenslijii der velden 5 en (•' stelt het

evenvviclil l/-\-<i. die iler velden .") en (> liel komplex l.-\-(l van

lii'l -lelsel /'' + F -\- (I eii tiie d(M- velden "i en 7 dil zelfde komplex

van het stelsel 7'^' -\- L -\- ('• voor.

Neemt men. in overeensiemnung mei lig. 1 eene lein|ieiatnnr,

liooger dan het niininiiim sniellpmii > van hel komplex F -\- F'

en lauer dan hel niaxiinnm Miblimaliepunl A' van de slof /•'', dan

l''i2. 3.
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krij;;! iiicii ccii diaiiraiii, /.(xials iii lij;-. 4. Neemt uien, iii overccn-

wleiiiiiiiiii;' iiiri \i<s. 1, ccnr k'iiiperalinii' lioof;cr dan hiM iiiaxiimiiii

siililiiiialii'|iiinl A' \aii de slot' /' en la;;ei' dan liel MiiinniiimMnell|)iinl

f-^f'
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lagere temperaturen en drukken. Dan is dus niet aUeen de druk,

maar ook de temperatuur van liet minimuinsmeltpunt van F -\-
F'

liooger dan die van /•".

Uit onze vroegere besoliouwingen over kiir\e ZFZ^ der tiu. 4

(IV) volgt dat dit laatste geval alleen dan kan optreden, als de

vloeistof, die zieli l)i.i het nünimuni.-uieltpunt van F -\- F' vormt,

slechts weinig in samenstelling van de stof F verschilt.

Uit deze beschouwingen volgt: bij constanten druk is het smelt-

punt van het komplex F -\- F' steeds lager dan dat \an ieder der

stoffen F en /•'' afzonderlijk. In liet algemeen is ook het minimum-

smeltpunt \an F -\- F' lager dan dat van ieder der verbindingen

F en F' op ziclizelf. Als uitzondering kan echter ook het iinnimuni-

smeltpunt van F -\- F' iets hooger zijn dan dat van één, ja zelfs

iets hooger dan dat van ieder dei- stoffen F en F'

.

Wij zullen later zien dat in dit geval bij de temperatuur \an liet

ininimunismcltpunt van F -\- F' de verzadigingskurve onder eigen

danipdruk van F of van F' exphasig is.

Een zelfde beschouwing geldt voor de maximumsublimatiepiinten

van het komplex F -\- F' en de verbindingen /'en F'.

Brengen wij nu een komplex F -\- F' van eene bepaalde samen-

stelling c"„ op eene temperatuur T„ en een druk P^^. Om te onder-

zoeken in welk der 10 mogelijke toestanden dit komplex nu zal

optreden, nemen wij een drukconcentratiediagram van de temjieralunr

7'„ en zetten daarin de conceniratie c\ en den druk P„ van liet

komplex uit. Ligt het tigureerende punt nu li.\. in veld 7, dan

\ormt zich F"' -\- L -\- (t, ligt hel in veld o, dan Nornil /.icli F-\-L.

ligt het in \eld (!, dan gaat het geheel in gas, in \eld 1. geheel in

vloeistof over. enz.

Behalve de boven beschouwde druk-concentratiediagramnien kunnen

wij ook nog uit fig. 1 of de daarmede overeenstemnieMde luinilc-

voorstelling temperaluurcoiicenlralicdiagrannneii «mi /', '/'-(liajziainiiu'ii

voor een komplex van beptuilde samenstelling alieiden ; ik zal daarop

hier echter niet verder ingaan.

2°. Het komplex F -\- F' heeft eene incongruenle sublimatie-

vierphasen- en smeltlijn.

Wij zullen aannemen dat vloeistof en damj) zidke samenstelling

liohben, dat op de sublimalieknrve a"D (lig. 1) de reactie F''^F-\-(ï.

op de vierpiiasenkurve DS de reactie /'' ^ /''+ A+ <' en op de

smeltkurve Sd" de reactie F' t^ F -{- L optreedt. Biengt men dus

/'' in eene luinile en \(irmt zich gas, dan ontstaat, naar gelang de

grootte dezer ruimte. /' -)- /•' -)- (! of /•'-!- (! of alleen een danijt

G van de samenstelling F' ; ontstaat er \loeislof en damji, tian
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vormt /.ich, /•' + /•" + /- + d «f /''+ /. f ^' <.t L + <! oiitstiiaf

er \ loeistol', diiii \unul /.icli
/'

-|- h' -\- L ol' /•'-]- /- nf iilleeii cciio

vloeistof van de suiiiciistcllin^- /'''.

l'it /•''
y.al zich dus. naai- jii'laii^ der gekozen (Mii>taii(l:i;lic(lcii, een

der koiii|)lexeii: /•"+ /•" + (r, /'+ C (.', /•'+ F'-\- L + (1. /•'+ /. + (l,

I. -\- (1, /•'-(- /•" -(- A, /''-|- A ol' L voi-nicn ot' wel de^ vei-iiiiidinjEC

/'"'
lilijl'l onseiandenl licstaaii. N'ornit /.iel: alleen L of ^/ dan liehheii

(K'/.e nalnni-lijk de/.elfde sunieusieliini; als de vcrl)indinj^- /•''. Men
kan uil de verl)iiuliM,ii' /•'' dus iiunit een der komplexen /•'' -\- (1,

/•'' + /v-f (i of /'' + A krijgen, l(Mr/Jj deze in inetastal)ielen toestand

ojilri'den.

In lig. 1 stellen alle kur\en, die op (!< \erliinding /•'' alleen lie-

trekking hebben [n' K' , K' F' . F'd' , F',' en K'f) en de door hen

ingesloten velden dns slechts nietastabiele toestanden van de verbindin"-

]'' voor; zij zijn in stabielen toestand dns niet te realiseeren. lïrengi

men dns de \erbinding /'' in eeiie rnimte. dan zal zij niet in de

toestanden (>])trcden, die met het /', 7'-dia,iiram van /'overeenstemmen,

maar met die, weUvC met het Z-*, 7'-diagram \an hel kom|ile\ /-'-l-/'''

overeenkomen.

Het eind|innl I) \an de sublinialickiii'xe (tl) is hier niet alleen

het hoogste sublimatiepnnt van het komple.x /'-{-/'', maar stelt

tevens den hoogsten druk vooi'. waai'bij de omzetting \ aii /•'' in /•'

muist gas plaats grij[)t : het begiiijjunt N van de sineltkiirve Sd" is

hier niet alleen het benedenste smellpiint \aii het komplex F -\- F'

maar stelt tevens den laagsten druk voor. waarbij de omzeltiuï van
/•'' in /•' naast vloeistof plaats gi'ijpt.

L'it eeiie bescdionw ing vau wat er bij waruileloe- nf af\o('r of bij

\ olume\('randering met hel kom[)le.\ /•'-)- /•'' gebeurt, leidt men af:

links van en bnvcii n" DSd" ligt hel \cld /•'-[- /•''

rechts ,, ,. beneden n"l) ,, ,. ,, /'_!_ (,'

- ,• „ l^>"i „ .. „ F-^rJ^ + G
„ „

'

„ „ Sd" „ „ ,. /.'+ /..

l>(V,e velden liggen dus ten opzichle \ an de kiir\e n" DSd" op
dezelfde wijze als in lig. 1. Tevens blijkt onk hieniil dal de velden
/•" + r;, /•" + A + ^' en /•' -f A lil liel /'. 7'diagiain (Uilbreken.

Um den samenhaiig der velden Ie overzien zou men eciie ruimte-

voorstelling kuiineii teekenen door ook ihaiis loodrecht op 11^-. 1 de
samenstelling van hel kom])le.\ /•'+/•'' uil Ie zeilen. Uit deze ruimte-

voorstelling ziiii men dan de druk concenlratie. de temperal uur-con-

centratie en de /', V'-diagramnicn voor bepaalde conceniraiies kunnen
afleiden. Wij zullen echter liiero|i thans niet verder inuaan.

3". Eenige andere gevallen.
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Wij liel)ben tot nop; toe veroiicleistcld tiat /•' en /•'' onder voliinie-

loenanie smelten en dat dit eveneens bij liet eongrnente en irieon-

gruente smelten van linn komplcx F -\- F' liet ireval is : in over-

eenstemming liiermede neemt dan ook in lig. 1 op ieder der drie

smeltknrven de temperatuur hij stijgonden druk toe.

Men /iel nn dadelijk dat er vele andere gevallen te onderselieiden

zijn ; de daarop betrekking hebbende veranderingen kan de lezer

gemakkelijk zeil" aanbrengen.

Verder hebben wij sub 1" \ erondersteld dat in elk punt der kiirve

a'DSd" eene eongrnente en sub 2". dat in elk punt ilezer kiirve

eene incongruente reactie optreedt. Het is duidelijk dat ook in dit

opzicht nog vele gevallen te onderscheiden zijn, waarvan ik enkele

in het kort wil aanstippen.

Wij denken ons op de sublimatieknrve een punt /; op het stidv

a"l trede tusschen de phasen van het komplex F-\-F'-\-G de con-

gruente reactie F'' -\- F'^d op; oji het stuk II) de incongruente

reactie F' "^ F -\- (r. In het punt / zelf zal dan de verbinding /•'

niet aan de reactie mededoen en treedt de reactie P^'^r' op. waarin

(t dezelfde samenstelli)ig heeft als F'.

In hel punt I treedt dus hel koinple.x /•'+ F' -\- damp /"' op;

in / bestaat dus ook het komplex F' -\- damp /'. Hieruit volgt dat

/ niet alleen een ])unt der sublimatiekur\ e a'D maar ook van- de

sublimatiekurve a'K' is.

Nu is de richting dezer kurvcii in elk |)Uiit. dus ook in /, door

dP AM'
T— =: --— bepaald. Daar in Ik-i puui / echter de reactie in de

beide stelsels /'-j- /•"' -\- damp /•'' en /'' + damp /•'' dezelfde is

(nl. F' ^ damp /•'') zoo zijn LW en LV voor lieide stelsels even-

eens hetzelfde. De kurvcu a" J) en <(' K' moeien elkaar dus in het

P,ï-diagram in het |)unt / raken.

Eene overeenkomstige eigenschap geldt als er een overeerdcomstig

punt l op de vierphasen- of op de smeltkurve van het komplex

F -ir F' ligt.

Wij hebben dus: is de sublimatie-, de vierphasen- of de smeltlijn

van het komplex F -\- F' ten deele eene congruente en ten deele

eene omzettingskurve, dan raakt in het /^. 2-diagram de kurve van

het komplex in haar overgangspunt aan de overeenkomstige kurve

van die verbinding, welke zich omzet.

Zijn er twee overgangspunten, dan kunnen er. naargelang iiuu

ii;zging, de verbinding die zicli omzet, enz. vele gevallen onderschei-

worden, die wij hier niel verder zullen bespreken.

{Wordt vercoli/d.J
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Natuurkunde. Pc Hoer Lokkntz biedt eeiic iiictlcMlfeliii^^ afiii

v;ui (leu lieer .1. .1. van IjAah : ,,Oi\'r cenii/e mutiUjkki'dini mt

tt'i/en^tr/jdit/hcdi'ii hij lu-t (iiislfllcn der loe.st(mthven/e//jkini/."

(Medu ;iiiiij;ehiiil('n ilmn' dcii }[i'ri- F. A. H. Scuukine.makers).

1. De liiatst verNflii'iieii \ eiiuunleliiiiieii \;iii l'rof. van dkk NVaai.s

over (Ie luestandsvergelijkiiig ') ge\eii mij uui< iu verliainl met

mijn eigen latere oiKler/,ocl<ingeii ") - aanieidiiig tot de volgende

opmerkingen, welke in hel tegenwoordige stadium der kwestie wel-

licht niet geheel van belang ontbloot mogen zijn.

Wanneer wij uitgaan \ au de i^rmid vergelijking van van dkk Waai.s, nl.

RT
y' = —7-^> (I)

en voorloopig associatie of se 1 1 ij n associatie buiten beschouwing laten,

dan zijn er — niet handhaving van den gekozen vorm der toestands-

vergelijking — slechts twee mogelijkheden ter verklaring der gevon-

den afwijkingen van bovenstaande vergelijking :

De grootheid h is nog een functie van v (en wellicht van 7'j.

a ,, .. ,, ,, ,, t', of \an 7'.

Sluiten wij eerst nog tic \erandei-lijklieid met de temperatuur uil.

dan zullen wij iu de eerste plaats de gevolgen vaststidlen van de

vei-antlerlijkheid van /> met /•.

Is b=^j\i'), dan geeft de bovenstaande toestandsvergelijking bij

het kritische punt

:

-dp\ RT 2a

i

dv'),

wanneer // voor

(1 — ('/) + O

2RT RT „
(1 _ 1,'y ^ ,_6"-

(r-by i'—l')

6(t— =0

dv
en /j" voor

d.y,

de'
wordt geschreven.

Hieruit volgt dus ;

Rn (1 - i>'k)

•2,a{cic
—bky

Vk

RT, 1(1— ^''kY + {VL- - l'l.) l'"k

6a{rk—bky

1) Deze Verslagen van 80 Nov. 1912, p. SU0-S07; 2S Dec. 1912, p. 017 -957
;

25 Jan. 1913, p. 1074—1088. (te citeeren als v. d. W. I, II en 111).

3) Deze Verslagen van 80 Sept 1911, p. 367—387; '28 Out. 1911, p. Ub—
459; 25 Nov. 1911, p. 608-ü2'i-; 30 Dec. 1911, p, 777-789. (te citeeren als

V. L. 1,11, UI en IV). Venkr 27 .l;ui. lUli', p. 923-933; 30 Maart 191'J, p. 1229—

1245. (te citeeren als v. L. A en B).
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Deeling geeft :

i'i.—il. b t
3 - - = 2 (1 - /u) + (r, - /,,) ---^ ,

en ilerliiilve, ri./>'\- : (1 — ///,) = i-J'V stellende :

ft 3-,n-

'•X:

Met " =: ; wunll (lus Icn slullc

r—l 2 1 -b't

r 3l—yj\.

Verder volu'i uit de eerste der bovenstaande vergelijkingen vonr /.'7/,

" -IbkU-L-bkY

(2)

ETi,

en derhalve

bk ' vk\l-l>'i)
'

« 1 f'-l\ 2 _ 8 a
(3)

Ten slotte vindt men voor pi^ uil dr toostaiidsvergelijkiiig door

substiliitif der waarde van A''/'/, :

li.W./,.

/U- =
Vlc' tv L ''k 1— ^'

,t 1

/'/.•

h,

»— 1 2 n 1 a
1 = ;.,— . . . (4)

r 1-//,, 27 'In'
^

in
Voor de grootheid 3 = " uordi al>dan gcvoiulen {n: = rhk):

r-\y 2

;"j 1-/4 8 ;.,

-1 2 r ;.,

(5)

'• 1 -/''/.

ZiJM derhalve ///, en //'i hekend, dan is ;• door (2) gegeven, en

verder /i'J\. /)/, en .v door (8), (4) en (5). Omgekeerd kunnen />V en

b"ic worden berekend, wanneer r en .y bekend zijn.

Zoo vindt men b.\. niei .v = 3,774 1 ; .v ==: 0,265) en r:=2,ll uit

(5) — daar alsdan (r — 1) :
/• = 0,52(i en ir — 1^ :/•- = 0,277 is

—

voor 2:(1 -*'/.) de wnarde 2,21. derlialve /n = (1004. Uit (2)

berekent men dan verder jf'/,:=— 0,44, d.w.z. <•/./>"/. = - 0.40 .

Voor A, en /., vindt men daarna nil (3) en (4) /., = O.itS, eiiiKik

/ =0.98.
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( >liiiicr/ini(j. De gcvoiiilcii wjianicii \;ui /.| rii /^ vci'aiiilci'eii .>lcclils

zeer weinig, wanneer associatie of scliijnassocialic wordt aangenomen.

Wel worden de gevonden iiildinkkiiiiicn voor r = r/y. fa-. RTk, pk

en .V dan ingewikkelder (zie v. li. i en llj, en zal men al naar-

mate ged(?eltelijke (zeer geringe) associatie tot (luhiielc. dan wel tol

driedubbele moleculen wordt aangenomen — waaritij de groot lieiil //

ten yevohu' dezer associatie verandeil o.a. vinden l.c I,|i. ;i84-

387; 11.'
i.. 44;. 44Si

;

'-^/^*"/&' nk

2.114

2.102

0.0534 : 0.295

0.0319 I 0.196

1.004
I

l.OOT

l.OIO I 1.019

0.917

0.972

maar de waarden van .i, en ) .. Iilij\en in de onmiddellijke nalnjlieid

van de eenlieid : die \an A, gemiddeld I.0Ü7, en die van A., gemid-

deld J,0J3 ; d.w.z. ze zijn dan ongeveer 17„ boven de eenheid,

terwijl zij hij niet-inaelitneming van associatie ongeveer 2°/,, daar

beneden blijven.

Voor b'k en — vkb"k vindt men eclitei' bij aanname van associatie

(jerimjiTi' waarden, n.1. gemiddeld 0,043 en 0,25. tegen 0,004 en

0,40 bij niel-inachtnenung \ an as.sociatie.

Zooals uit bovenstaande waarden van den bij RTk optredenden

factor Uk (res|>. =(1 -\-(ii^):'2 of (1 --f 2^.) : 3) blijkt, is de associatie

bij liet kritisciie punt nog uiterst gering'); daar nk gennddeld

= 0,975 is, zoo zijn er van de enkelvoudige moleculen gemiddeld

slechts 272 7o tot meervoudige samengevallen.

1) hl hunne belangrijke en uitgebreide Verliundeling over de Toestandsvergelijking

in de Encyklopadie der Matli. Wiss. (12 Sept. 1912, p 61-5—945) maken Kamer-
linitH Onnes en Keesom op p. 177 (pagineering van den overdruk in de ,Comm.''l

de zeer juiste opnieiking, dat men te ver gaat, elke arwijking van de ideale toe-

standsvergelijking aan associatie toe te schrijven. Wat mij lielreft, ook ik heb mij

vroeger, in de aldaar geciteerde TEyLEii-verliandeling in dit opzicht te sterk uit-

gedrukt; Liil het bovenstaande blijkt genoegzaam dat de eenvoudige aanname der

veranderlijkheid van h met v deze afwijkingen (zie ook g 2) voldoende kan ver-

klaren. Het blijft natuurlijk de vraag, tcuarin die veranderlijkheid van b haar oor-

sprong vindt: in een schijn- of een werkelijke verkleining van het volume der

moleculen (v. d. waals) — of in een verandering van h mede tengevolge der

associatie (v. L. 1 en 11).

Bij deze gelegenheid zij even gememoreerd, iii -.erband met de noot op p. 178
in het genoemde werk van Kameri.ingu Onnes en Keesu.m, dat er volgens mijne

beschouwingen in de nabijheid der kiitischc temperatuur wél dubbele a driedubbele

moleculen zouden aanwezig zijn — muur slechts tot een uiterst gering bedrag,

u.1. ongeveer 2'/.j "/y. (zie boven).
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Odk l)lijr' (Ie waarde van /, n.1. gciniddeltl 2,11, iii de naliijlieid

van 2,J, de experimenteel daarvoor gevonden waarde.

Al deze WcUirdcn heli ik destijds herekeiid, niel uit die van s en

;•, maar nit die van .v en f', nl. .s- r= 3,774, /':=!.

Z(i(ial.s men /.iet: de aanname van mogelijke (u-sociafw brenyt yct'»

irezenlijke verandenng in de waarden der kritische grootiieden (be-

paald d(i(ir r, /., en Aj — en kan diis hij de be|>alinj!; daarvan

hinten hesclioiiwinfi W(ir-den ucialen.

Noii' een O/tiiwr/^hig. Wij liehben in hel Imxen.siaande n, ./)/,= r

gesteld, en iiii't vk : h,, (v. d. W. l.e.i. Immers in de nildrukkinjieu

\<i(pr dl' ki-itische jirdothcden knnil niet b,,. maar /)^ voor —
en teneinde dus meei' \astheid in de formules te vei'krijji,en, en on-

al'hankelijk Ie blijven \an de theoretisch en experimenteel eenigszins

onhandelbare verhouding liq'-ln-, heb ik gemeend niet h,,, maar />/.- in

de l'ornnilo Ie moeten iu\oeren (zie ook \'. L., A..p.i(24).
[
V\)lgeiis

de assoeialielheorie, zie v. I,. 11, p. 446 en 44S, is b,, : b^ resp.

^l.O!) of ^1,()J5, al naarmate men gedeeltelijke associatie (leii

bedrage van gemiddeld sU-chts ongeveer 2^j^ %> ''•i*? boven) tot dub-

bele dan wel lot driedubbele molei'ulen aanneemt].

Het stellen van r^-.bk^r heeft nou een tweede voordeel, nl. ilil.

dat thans de factoren ?.^ en )..^ in tie formules (."i) en (4^ \()or Iil\

en Pk veel dichter bij de ^w/Zic/t/ zijn. dan bij invoering van /*,,. Immers

zoowel bij /i'/'i- als bij />/- komt lougerekend den factor ;• — 1)

r=vk-bi- tot de derde macht voor. zoodat ile afwijking der ver-

houding b.i : bt van de eenheid minstens driemiml rejyroot o|) A, en

/.., kan overgaan. Is dus volgens v,\.\ okk W.\.vi.s (O,, : /«i-^ 1,04 a 1,05.

of volgens het bovenstaande 1,015 a 1.03,') derhalve gemiddeld

ongeveer 1,03, dan kuinion /, en A^ bij aanname \an r' ^ vi- : b,,.

inplaats \an r=:ri-:bi.. ongeveer 10"/„ van de eenheid verschillen,

en zullen de door van dek W.\,\j,s opgestelde bel rekkingen lusschen

r, s en ƒ slechts bij beiiaderin;i waar zijn, terwijl ze bij invoering

van 7'= Vk:bk als nagenoeg geheel exact kumieu worden beschouwd.

') Daar rs = 8 - is, zoo kan, als r' — Vk : b^ cxperimeDtccl bekend is, b^ : bk

worden bepaald uil

^-^— -— — — 8^'
• rs

bk r rs X,

,— 1 ,, / ,, \
Daar uit (0)— zie § 2 — volgt —;— = —. of rl 1 — • 1

= 1. zoo is ook

r'l 1 — ,
I
=z _ = _^'^ waaruit eveneens de verlinudiiig b., : hi- kau worden bepaald,

[üij iuaelitneniiDir van absueiaüe kuinl bij s nog de faetor ;'j j.

I
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2. Dl' (jroothi'iil / lictn'kliiniii-v tiissclien f, r "ii s.

Waiincei- uncli </, iincli h een functie van T is, dan volji,! iiit(l,:

7' /(/ü \ RT a
' ^ ^

, of = 1 +

011 (Ins ()(ik

/< \irrj,. p{ü—t>)' pv'-

fdp \ (dp \ dp
Hij licl kiilisclio |>nn( is - =r{ -- ^ -— , x.oodat aldaar

\<IIJ,- \dl Jcoix.dl

PIc \>''l'Jk Pk{vk hl,) 71 i

—

bi,' p,,v\.

is. Na snhstitiitie \ an de waarde s uit (5), ^j^^ nit (4), en van /•i-=/-A^.

WLirdt al/.tiii:

» 8 ;i, 27 1

' ='^=^t' '' -'-' = ^K . . . .

(G)

Vervangl men in de tweede lietreUking volgens (5) — door

-— ^ tlan IS ook
64VAJ.

ƒ— 1 27 A,
•^ = ^ (7)

Daar hierin r niet meer voiu'kinnt, zoo had v, n. Waals reeht Ie

/— 1 27
zeg'g'en, dat dc/.e door hem afgeleide betrekking, n. I.

" 1=—

.

,«* 64

nagenoeg volkomen evaet /.on zijn, terwijl de beide andere, n.1. (5)

en (6) met /•' = n,- : b,, sletdits bij benadering waar zouden wezen.

Maar, zoo als wij reeds boven opmerkten, wanneer niet r', nniar

r ^ i'i,. : /)/; wordt ingevoerd, zullen ook deze laatste betrekkingen

met denzcIfiJen graad van nauwkeurigheid uelden als (7i.

Daar zoiKler iiuvchlueming van associatie ^.,=0,977 en /„=(),980

is, terwijl met inaclitneming daarvan gemiddeld A,= 1,007. P..^= l,013

is, zoo zal in (5) en {iV\ de verhouding ).^:).^=z"ï — (),003 of
=

'1 — O.OOti zijn, d.vv.z. deze zal gerust aan de eenheid gelijkgesteld

mogen worden. \Val ^., : P.,'"' betreft, zoo wordt hiervoor gevonden

l,02t5 ot 1,001. zoodal deze verhouding bij aannanie van associatie

nóg sterker lot de eeniu'id nadert dan P., : ^.,, maar Ziuuier in aelitne-

ming ilaarvan toeh niet meer daii 2 a 3°
\, van de eeidieid zal ver-

schillen. Eindelijk zal 1 : P., in de tweede vergelijking (6) óf 2°,,

boven, óf ongeveer 1 "
„ beneden de eenheid blijven.

L'it {5' vindt men met *•=: 3.774 voor r ile waarde 2,11, terwijl
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liit (k' tweede veijrelijkiiiji {ü) mei /= "ï evenzeer de waarde 2,11

voortvloeit. Verder is .v' :(ƒ—!) = 14,24 : 6 =: 2,37. terwijl ook

(U ; 27 = 2,37 is, zoodal met die waarden van .v en /'aan (7) naiiw-

kenrig wordt voldaan.

Wat de eerste vergel ij kin<>- ((! lielrefi, /.oo dient er op te worden gelet,

dat daarin bij inachtneming van associatie in liet tweede li<l noe

een factor r/- verschijnt (doordal dan f= <(/h'7\ -. p^{i'i.—/)i.) wordt).

Dan wordt dus :

r 8 A,

j= a,,s -= r«iT-,
' — 1 ''— 1 /.

.,

waaiin volgens liet laUelletje in § 1 <(/, gemiddeld (l.it75 is. (zie ook

V. L. A., |). 923).

Uit

•_1— ^i ./-1_27 A,

~
i" /., ' v» "(14 ;.,-•

kan men / en .s- in /*— 1 nitdrnkkcn, en vindt dan:

k^¥
(^)

twee eveneens door v. n. Waai.s afgeleide betrekkingen — maar

thans, met iiiacliInriniiiL; dci- factoren /, en /,, ijcheel /nniir/.cin'li/.

Met verwaarlotiziiii! \an /, en '., xindl uien hieruit bcnailcrd.

wanneer /'= 7 is :

3 8r=-- = 2.1-_'
: .v = -- 1/2 = 3.77.

1/2 3 ^

Dal hier de facl(M' 1 2 een rol spcell, had ik i-eeds vroeger —
zonder daarvan de oorzaak Ie kennen ; vermoed. Zie o. a. de

VorU'snngen libei' theoielische iind plivsik. Chemie van v. 't Hokk,

-3''-* Heft. p. 14, en hel X'orwint, p. -VI (U»00). Ook ilrid<le ik reeds

in 1905 (Arcli. 'l'evlerj op geheel analoge wijze als later v. d. W;\ai,s

eeinge kritische grootheden in experimenteel befiaalbare grootheden

uit - evenwel met uitslniling van de grootheid /', daar de moge-

lijkliei»! dal /' en \coral n temperatnurfnncties zonden kunnen zijn,

dooi' Ulij mei wi'rd iniitengesloteii (Zie ook v. L. A, p. 924).

3. }tot'ilijkh('(h'ii i'H hezirarm.

Tot zoover is er geen enkel lnv.waar - en waren er geen andere

karakteristieke kritische grootheden dan /•, .< en / — we zonden

kunnen volstaan met h als funclie \ai! r Ie beschouw (mi, en te zoeken

naar de oorzaak \an ilie \ orauik'iiijkhei<l. De assdcialic 'of schijn-
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associatie) /on .lan (laai-l)ij als grad.ile toeoifi al -laii niof aanvaard
kunnen worden. Xoodijr is ze niel.

Maar de zake>; Maan helaas an.lers. K,- ,s nl. n.,^ een karakteristieke
gronilicid. en wel de groollieid

>i , gegeven dooi-

F—l
'f—

waarin

stel.
,> den .•oexisienliedrnk vo,.r. r, en ,-, de spc-ilieke vohunina

der eoexisteerende vloeistof- en dainpphasen.
Ware n„ alleen /. =:/(,), dan zoude y hij alle temperaturen, en

mol alleen I.,, de kritische teniperal,n>r =1 zij„. Maar aaii-ezien
gevon.len .s .lat ,, van 1 tot ongeveer 1,4 toeneemt, wanneer de
temperaiunr daalt xan 7', tot ongeveer ^!,T, (zie ook v d W
l.c'. en V. L. 1!. p. 1238-1239) - zoo moet noodzakelijk óf./noo-'
l'inten l-.r'. een functie van v bevallen, ,',f „ uf ook h\ noo- ee"!.
(niet-hniaire) functie van T zijn.

^.\.^ DKK W.VU.S meende nu hierin te kunnen voorzien door

a = a„(l— >4.r)'

te stellen, waar,,, .r l,et relatieve aantal in M-hijn geas.socieerde molectden
voorstelt. Dan,' nu .r, behalve van T. in sterke mate van v zal af-
liangen. zoo ,s hier bij n een functie van / aangeb.acht De tempe-
ratuurafhankelijkheid kan worden verwaarloosd, daar bij (schijn)
assocat.e onder den invloed de,- molekulaire krachten de' warmfe-
onlw,kkel.ug =.() kau worden gesteld (zie ook v. n W Ie en
V, L. I, p. 3,S(): A, p. 923, regel 4 v. b.i.

.Maar afgezien nu van het ,u. i. onvoldoende gemotiveerde van
bovenslaande bel,-ekking, voo.al wal den coefti.Mem

7,^ (in het al-cneen

7 \ '"^"V"
' ^''' '" ''^^' v.dgende worden aangetoond, óai elke

tuncne 0=j^,) bij ",.... tot te^,m.trr,du,hedea zal voeren, wanneer
deze het sterke verval der grootheid , „, de ontniddelüjke nabijheid
de^ kritische temperalutu' zou moeien verklaren, terwijl tevens /=7
' ~/'/! \" '

""^'^ ''''•'"'" ^^^ i?'^"^*^'"^'^ ^e'-val is bij 7i.z<'.ó sterk!

'^"^

UJ,==^' ^''"' "^"••'^" gesteld. v///=7':7',: zie v. L. B,

p. J240 e. V.).

Wij stellen dus b.v. , = a,H, w.u^rin ^ =/(.:,,). De g.ootheid
a /.,) dus door de een of andere o.n-zaak (b.v. .schijnassociatie ziel^men) een functie van . -^ en derhalve bij coëxistentie van twee
pnaseii ooJv indirect een functie \an 7'.
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De directe afliankclijklieid van 7'. die wij hierna zullen bespreken,

)r(ll

l'it

wordt alsnog geheel lm il ongesloten.

RT atS

v—h .f'

volgt nu, op geheel analoge wijze als boven in § 1 is afgeleid ;

/dp\ RT
^, ^,

/ 2Ö <9'\

iie
,

d'8
.

wanneer &' ^ en (!/"==— ;s. (?* = t' : ft).

Derhalve:

Rn (\-in) = ""^^'^ {Oi—'/.ffk)

gevende door deeling;

„»7—ot 1— Ofc

(1«)

daar (9/ blijkbaai- =: 1 is.

Met n, : h- r, riM",: : ii—/j,—^"i,, (l—'/^öV+ V,^"/) : (1— > ,ö'<)=to

wordt dus:

— (;{tü-.r,) = :2(l- V;).

of

/— 1 _ 2 l—b\.

r
, (2fl)

zoodat (2f/) zich alleen daarin van (2, onderscheidt, dat thans in den

noemer w -- '/, ,i"/.. slaat, in plaats van 1 — ^/,^"k-

Voor RJ\ en p;^ wonlt nii verder gevonden:

1 fr-iy-Ki-y^d',)
R'J\ = r .

h- r V r 1 — ?''a-

/'*

6r ,•

-1 2(1-'///,) ^-

r 1 — 67

(3a)

(4a)

terwijl .V- wendt
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/r-iy 2(1-7^,9',)

r-l 2(1-V,6>';r
^^"^

1 — è'i.

Hierbij treedt alzoo telkens bij 2 :(!-//,) de factor 1-'///, op.
Met .s-_.i774 en r=-).ll vindt men dns thans voor 2 (1—/ ^'^).

:(1-///.) de waarde 2.21, d. w. z. (l-'A-^»',) : (1-//,) = i.lOS.' En
aangezien ^>, een zeer geringe (.positieve^ u-aarde lieeft, zoo zal
noodzakelijk ook ^', een zeer geringe (waarschijnlijk negatieve) waarde
hohbrn. .Maar dan nn.et ^/', een hooge iK.sitieve waanie, nl. ongeveer

2.7, bez.Uen, ,eu einde (^^^^=-7 rzie boven) ,e doen worden,

zooals wij thans zullen aantoonen.
Wij hebben nl. vroeger afgeleid (v. L. B, p. J237, Ibrnnde (4)en (5) ) :

^ '

waarin

A = (.-_2,.)-ZÏ_
(,3

Hierin stel, F', ^oor (^'^^j^, teruyl . en ,^ de eerste coëfii-

cienten zijn der reeksontwikkelino-

'/, = 1 4- f' \^\~m + ii(l~m} f . . .

gegeven door (zie p. 1232 en 1234 1. c.)

Hierin slaat t',,, voor (
^^-

| c'" „ vnn.. /^
^'^

(cZ^A:
''" ''"'' '"'"

(j„'J;
De grootheden e, m en « zijn resp. de

gereduceerde druk, temperatuur en volume.

Voor
/ kan uu ook geschreven worden, met .na.-lunenung der

waarde van 7''^., nl. (zie p. 123fi en 1243 l.c.) n=fV - (rr- d) ?' -

^
^ - ^'V- + «^[(/-l) + e".,, + V,e"'., ]- ^[2 (/-!)+ .",,]~ /ITl —

. • (9«)

95
Verslagen .lei Afileeling Natiiuik. Dl. XXI. A". 1912/13.
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waaiin sV = I
—

I
is, il. w. /.. bij n(r) konstant. (f dus met

\dmyk
de

gereduceerde coëi'iste7itiedvu\i). ^'oor F/, is /' geschreven (zie ^ 2).

(hiar / = — I
— IS

dmji,

il
deVoor deze grootlieid ). iiii, wordt

waarde 7 gevonden v'uiiistens 0,8, I. e. p. 1240y.

Uerckenen wij dus met lieliul|) van (la) de verscliiilende dilTeren

liiUvKiudlioiitcn van f naar //( en //. Men vindt:

26 ff \d'p

dvdT
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ontkomon, wannoor luoii voor de toeslaiulsvergciijkiiig den vonn dr/i

aamiot'in; mol h en ii als fiiiiclios \aii r zoo is liet gcmaUUelijk

in te zien (hvl de iicvoiidcii iiilkoinsl lol ccii (if'ho'l mnnogtdijkt' iiit-

koinsl \dor //'/. icidi, opdat ook iirl i<rili>cii vdliinic, de. de gewensclite

exiioriiiientceie waarde i)i'konie.

Immers uit (2r/), nl.

r 3 10- V, b"k
'

zal nu met r=:'2A en /i/c kk'in, liv. ^0,04, volgen — aangezien

de waarde van

ongeveer =r 1 -|- \\ x 2,7 =r 1,45 zal bedragen

:

,j"A-= 0,(59. d. W. Z. 'kl"l:r=(),GG.

In ])laats dus een ni'iiatleve waarde te vinden, die al naar de ver-

scliillende aannamen varieert van — 0,40 tot -0,20 (— 0.40 zonder

inachtneming van associatie), vintleu wij nu voor rkli'i: een onmogelijk

groote positieve waarde.

En daar wel niemand het hieruit voortvloeiend fantastisch verloop

van de grootheid /; mogelijk zal aciiten, zoo is hiermede veroordeeld

ellii' poging om door toevoeging \an een factor 6 ^^ f(v) naast ajv^

— derhalve ook van den van der WAALs'schen factor (1— V»-'^)'»

waarin ,c een fiiuciie van o is — den gang van de karakteristieke

dff
gi'oothc'id '/ in de nabijheid van 7'/,- te verklaren, waar — ^ — 7

dm

is, terwijl tfigelijh-rtijd de gewone kritische grootheden hunne bekende

experimenteele waarden moeten behouden.

Er blijft dus bij dezen stand van zaken niets anders over, dan een

directe afhankelijkheid aan te nemen van de grootheden n of b van

de temperatuur.

4. De grootheden a of h %ijn functies van de temperatuur. Wan^
neer a of h temperalnurfuncties zijn, zoo blijven uit den aard der

zaak alle in § 1 afgeleide betrekkingen bij het kritisch punt onver-

anderd, daai' bij de afleiding d.iarv au slechts naar r werd gedifferen-

tieerd bij T konstant.

Maar de § 2 afgeleide waarde voor /' zal in het algemeen een

verandering ondergaan.

«. Wanneer a een temperatuurfuntie is, zoo kan men stellen

0! = rtXT, waarin r =z J \ -1 is. Uit

95*
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RT akx

7^h ~ t^
{U)

volgt dan, wanneer door t' wordt voorgesteld — (in = T : Tk):
dm

(^±\ = j" - "^
, of = y(v + '"^^ - "^

.

V</77,. v-h n-v-'' 7'V ,•-• J n-r'

Derhalve is ook

Tfdj^\ RT
p\dTjo p{v— h) ]>T];

of, omdat blijkbaar xk = 1 is :

Takr' «i(T- mr')
(II = 1 -|-

pi'-

. Tkfd}y\ RTk akr'k
,.

J — ~~\
J-r — —~< ^^ ï ,

ot = 1 +
Tk\dIJi pk(vh— bL) pkr^k

ak{l—r'k)

pk r'k

I)il wordl, lui substitutie der waarden van .v uit ^5), pk uit (4)

en Vk : bk = r:

r 27 1 27 1

f=s - ~~r'k, of ^ 1 + - - (1 -t7),
r — 1 )- /., V ;..,

(6.0

8 A,

\\aarin volgens (51 voor 5 ook kan gesclii'e\ en wortien -.

r—

1

r— 1 /,

Aangezien nu niet .s'z=2,77, r-=2,i de waarde van >• of van
r— 1

8 /, 27 1 ^
reetls 7 bedraaul ; eu ook 1 -j- ^ -- := 7 wordl — zoo volgt

r—l A3 r- /,

hieruit noodzakelijk, dat de waarde \an t'/. óf (nagenoeg) ^ O, of

uiterst ip'rinij moet wezen ').

lliei'doiir zullen ook de vroegere furniuies (ti), (7) en (8) onver-

anderd gehandhaafd kunnen woiden.

Berekenen wij thans de waarde van de karakteristieke funetiey,

-^
dmjk

Xu hebben wij in een voorgaande Verhandeling bewezen (zie v. L.

1), p. 1243 —1244), dal wauneiT alleen n een l'uiuMie \an 7' is, tic

coëiricienten van «" en ji iu de nililridvkiug (!!(/) \ oor / beide := O

werden, en men dus alleen overhoudt

;

(if liever van de grootheid ). =z

') Wij lierinncrcn er liicr evon ami, dal eon ilorliglal jaren Lrcleilon, toen r nog

27
: 8 was. uit f= 1

-\ ; (1 — t'<) =1 f 3Cl — <'/) voor i'x- lic waaide — 1 moest

worilen aangenomen om /" = 7 te maken. Hieraan voliiceii ile riiiutie - -l:m
van Ci.Ausius, on ook (ie betere t = «'"" van van der Waals.
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(il/.)

llit'riii woidt voor *",- (.'njioi iiiiciileel ik' waarde — 40,8 gevonden '),

zoodal / met J = ^ de waarde 40,8 : (j = 0,8 aanneemt. [De oor-

spronkelijke verj^elijkiii}»' (9) geeft met de expei'imenleele waarde

39,6 voor F'ic, en met «'=15, "2, ,i = 0,9 naliuiilijk eveneens

^ =: 13,4—6,6 = 6,8]. Deze waarde is geheel in overeenstemming

met het verloop dei' waarde \an </ in de onmiddellijke nabijheid

van Tk (l.c. p. 1238—1240), waaruit zelfs een nog iets hoogere

waarde zou voortvloeien.

Berekenen wij thans de waarde van t",~. in de onderstelling dat u

een functie van T is. Uit de boven gevonden waarde voor ( |.

f, lp \ R (Ik r' / d^-T dx'\
"'• rr = ~1 ~ ^—2' ^'O^g* onmiddellijk r" = —- =— .-

\'ll Jv v— b Ik v" \ <hn^ dm)

l'p \ «i- r"

derhalve

t"i- = r-f \ Tk* fd'^p \ ak t"k

'lil"' Jk Pk \dT'-Jk i'k vh'

zoodat wij vinden -.

,
akt'k ak{l—T'k)_ r"k

PkVk VkVk' 1 Ti

wanneer wij voor y'— 1 de reeds boven gevonden waarde snbstitueeren.

Nu is t'/.- = O Ie stellen (zie boven), zoodat wij met P. =i 6,8 zullen

moeten hebben (zie ook p. 1245 l.c):

r"k= 6,8.

Wanneer dus — ter verklaring van den gang \an 'f Itij Tk—

') Reeds het feit, dat men vooi- e",-,, d. w. z. 1 bij v konstant, een zoo
\dti,yk

liooge (negatieve) waarde vindt, is een bewijs dat a (.of b] een tempei-atiun-funclie

moet zijn. Suljstiiueert men in de boven opgesebreven uitdrukking voor F'k, nl.

F^
A- = I - /—2 - 1

=' !' -(»— P)' ,v— '/.=«-':
,,,=,„

voor F
k^ f',.,, en £ ,,_^ resp.

de experimenteel gevonden waarden 39,6, — 11,4 en 29,6 (l.c. p. 1239 en 1241),

zoo vindt men nl. met j.~=\h, 13 = 0,9 voor e" j de waarde 39,6+14,l.(—11,4)+

+ 2,5.29,6 = 39,6-160,7 + 74,0 = —47. Verhoogt men de waarden —11,4 en

29,6 om de op p. 124'2— 12-14 opgegeven redenen tot resp. —12 en 36, dan

vindt men voor e'\~ de boven opgegeven waarde — 40,8. In elk geval is deze

waarde dus ver van O verwijderd, en derhalve a (of Z>) cefcer een temperatuurfunctie.
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ii=:,if.T worilt ^eslelil, Wiuiriii T=./{iit) is, /.oo moot r aan di- lieitie

\oor\vaai(leii voldoen: t7=:0(±) en t'V=7.

,i). Wordt b oiulorsleld een functie van de teni|»eraluur Ie zijn,

zoo zon nit

RT n

'//'

+

van

yi'7' 6/,r'

waarin r dus zoowel een tnnclic van r als van 7' is, volgen:

/;

dTj„ t)-^6/,T {v—bkrr Tk v b^x
1 +

II, 1,1; r'

V—bkT

wanneer r' ^ — is liij r konsiant.

Derhalve is

ƒ
'J^kf<'i

Pk{fk—bi.)\ n — bf,.

(6/.)

Pk \<i'''yi;

daar liij 7V de waarde van t blijkbaar weder = 1 is. Kn aangezien

nn wederom de faetor Rl\ : p/^Vk — ^a) = ••> reeds/= 7 levert,

ZOO moet ook thans it öf (nagenoeg) = O '), of uid'rst (jcriiii/ zijn,

zoodat ook in dit geval de formules (6), (7) en (8) on\eranderd gehand-

haafd knnncn wortien.

Vm wij! l>ij t'/j = O ook nu weder dv t'oriuule (96) gelill, ni.

A = — i'\::(f— 1), (laai de eoëllieienlen van «• en fJ in (9a) = O

zullen zijn (zie boven liij «), zoo bepalen wij wederom slechts t",;-

Wij \in(ien :

.dV

2R bkt' 2RT fl'kt'y UT bkr"

{c-bkxy Tk {v-bkTY\Tk

derhalve, wanneer t';- ^ ** wordl gesteld:

TkV'"p\ J^Tk
6 ,= —I ,:;T, I

- —, -'^,bkr"k=^f. t'V,
plc\dlyk /'kifk—bkY (•//'/

met inachtneming der waarde van /' volgens (6b)

gesteld.

nierin t/.'/ = O

') Hel is luUuurlijk onmogehjk dat i'j absoluut =0 is, want dan y.mi 'm de

reeks temperaturen lusselieii T = y- en 2' = O de kritisclie temperatuur een uil-

/.ondeiingsbeteekeiiis hebben, die liaar niet toekomt. Wel kan er bij grootheden,

die alleen beteekenij hebben in hel heterogene gebied, waar vloeistof en damp
coëxisteeren, sprake zijn van een factor 1 — m in de nabijheid van Tt, welke factor

bij r*- (m = 1) = O zou worden — inaar nimmer bij grootheden als u en b, waar-

voor de kritische temperatuur een te'.'iperatuur is als alle anderen, t'^. kan ilus

alleen uiterst gering zijn.
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Voor ). viiiik'ii wij dus :

> = -/-,—, M
/

—

l»-— 1

waurin t" = - - is liij v koiistaiU. Wij heriiiiicrcii er aan, ilat l)ij

illd'

aanname van <i=iakr gevonden werd (formule (Or)) ;. := r"/,-.

Nn is ƒ:(/'— J) O'
— J) = 7 : 6 X 1,11 = 1,05, .zoodat thans

x"k— — t),8; 1,05 = -- 6,5

moet wezen.

Hetzij men dus n als temperatuursfunetie aanneemt, dan wel A

— in beide gevallen zal men \ inden t'(- = O, en t"/ niet ver van 7,

resp. — 7 verwijderd.

En wat de afhankelijkheid van de grootheid h van r betreft, zoo

zal ///.- hoogstens 0,1 zijn, vkl->"i; hoogstens — 0,4 (zie § 1).

Naast "Ie- bin geen fniu-tie van v meer voorkomen, tlie in staat

zou zijn tegelijk den gang der grootheid (/ bij Th, èn de bekende

waarden der kritische grootheden te verklaren. Dus ook niet de

v. D. WAALs'sche fiictor (1 — Va 'i')'. \\';i;>riu x een funetie van v is.

(zie ^ 3).

Dit zijn alzoo de onvermijdelijke conclusies, waartoe het onderzoek

der voorgaande paragrafen ons heeft geleid.

5. Dii gereduceerde toestandsvergel/jkiui/. Reeds in vroegere Ver-

handelingen (v. L. III, p. 613—614, IV, p. 785) hei) ik van den

gereduceerden vorm der toestandsvergelijking gebruik gemaakt,

wanneer tengevolge van associatie /; =ƒ((;) werd aangenomen. Van

DER Waa].s heeft echter (zie speciaal v. d. W. II) de gereduceerde

toestandsvergelijking in een zoodanigen voi-m gebracht, dat de Wet

der overeenstemmende toestanden in vernieuwde gedaante naar voren

werd gebracht. Daartoe was slechts noodig, het \roegere geredu-

ceerde volume (uitgeilrukt in rj) te deelen door -3_ yf-ï

(De verhouding b/c-b^ of 6,; : A^ blijve voorloopig buiten beschouwing;

wij willen daarop in een slotxerliandeling nc»g terugkomen).

De uitkomsten van v. ;>. Waals zijn uit den aard dei zaak eenigs-

zins benaderd: vooreerst wijl de factoren ).^ en P., verAvaarloosd

zijn, en ten tweede omdat niet /'= ri:A/,, maar wederom r'^r/y.bfj

werd inge\oerd.

Alle benadering vali nu weg, en we verkrijgen — ook langs een-

voudiger weg — de door v. u. Waals gevonden resultaten in vol-

komen e.xacte formuleering, wanneer p,T en r nie( worden uitge-
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«Iriikt in de inerlelijke kritische grootheden /*/.-, Th en rk — maar

in de idi'ule, d.w.z. die welice /.ouden gelden hij de ideale toe^lands-

vei'gelijlving met a e\\ ö koiistanl. Noemen we die hiatstc grootlieden

lU- T'k en v't, dan is duï^

8 , a la
8 a la

,

27 bk
'

27 bt"-

Alsdan \olgt uit

(P + ^) ('' - ^') = ^^^'

de vergelijking

^'P'k + -j^}i (ri'v'k— ii'vl:) = m/i T'k,
>t V k J

wanneer f-',n,h' en m' resp. voorstellen /):/? 7-, v.v'k. f>'-r'j.. T.T'k,

evenals vroeger door f,n,^ en in werd voorgesteld />/'/.: i' ''k-

f>:vk, T: Tk.

Na substitutie der boven neergeschreven waarden \au l\T'i,,p'k

en v'k wordt dus als vroeger;

/ 1 (( " A , ,
,8a

\t'. 4
1
(«' . Uk — .i" . Uk) — m . ,

V 27 bk-'^n".9bk'J^
'

27 bk

d.w.z.
o X Q

e'+ - («'-.9') = ^m' (10)

Hadden wij alles uitgcdrukl in de werkelijke RTk, pk en /•/,-, dan

zou er geUonien zijn:

27:r''\ 8
6 X, +—^— {n - |ï) =.— ;., m,

of ook
/ 27 : xy\ 8 ;.,

I f H -^— I (« "" '^) = "7 )~ '" — *'"

'

(lOrt)

waarin {i ^ l> : i'k = f> rl'k is*-

J)e nieuwe gereduceerde groolheileu f-, ui, n en (i der vergelijking

(JO) staan derhalve lot de oors|ironkelijke in de volgende eenvoudige

betrekkingen:

i' — hB =e X {pk p'k)

m'^ X^7n ~ m X {'/'
I.-

' 'J' I-)
. . . . (H)

n' = y,r.nz= » X (a- : v'k) \

'ö'^
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Suh.siiliitic \aii fll) iii {[On) voeri ii;ilimrlijl< oiiiiiiddcIliiU lul 10),

011 (Mii^ckcerd.

Bij VAN DKK Waai.s iiii iti t' = s, DL = lil gcblevGii, en daarom

zal zijn nieuwe gerednoeerde toestandsvergelijking in dit opzicht dan

ook slechts bij benadering gelden, al is het verschil uiterst gering.

Maar aangezien v. ». Waai.s niet stelt n^='l^r.n (of /*' = ?«: '/r),

doch n' = n :'/,. waarin /' niet ck-bk. maar rk:l>,, voorsteil, Irrwijl

h,j en bk 4 a 5% kunnen verschillen, zoo zal ten opzichte der groot-

heid Il : 'Ir' het verschil met de gereduceerde toestandsvergelijking

(10) — waarin het speciüeke [belichaamd in de grootheid /•(/; en /,

buiten beschouwing gelaten), welke grootheid / voor verschillende

klassen van lichamen verschillend kan zijnj geheel is weggevallen —
veel grooter zijn.

Zijn (t of b nog temiieratuurl'unclies, dan zal in (10) de term

3 : II"' blijkbaar moeten vervangen worden door 3/{m') : n", of 3'

door (?'ƒ(?«')

Daar volgens (6) )..^{f— l) : 3 .= 9 : r* is, zoo is ook

en kuiDieii wij dus ook in plaats \an >ï=zn:'/,. sclirijveii;
'

.

thans volkomen nauwkeurig.

In een volgende (slot) verhandeling zal nog het een en ander aan-

gaande de temperatunrsafhankelijkheid van r? of /> worden opiicmerkt,

en zullen cenige algonieene beschouwingen aaiiiiaaiidc den aard der

functie b^f{v) worden gegeven.

Fontanivent sur Clarens. Maart 1913.

Physiologie. — De Heer HAMiiiuGER biedt eene mededeeling aan

van den Heer E. Hekma
;
„Over fibrine in gel- en soltoest'tnd.

Teceiia bijdraye tot de kennis van lietbloedstoUings-vraaijstak."

(Mede aangeboden door den Heer Pekelharing.)

De bloedstolling beru.st, zooals men weet, op den overgang van

een, in het stroomende bloed voorkomende, stolbare eiwitslof, hel

librinogeen, in een vaste stof, de fibrine.

l>e tilirine \iiniit draden, vezeltjes, die een netwerk kunnen vor-

men, hetwelk de vormelementen van het bloed kan insluiten. Zoo-

doen<le wordt bij de stolling \an hel uit een \voiul vloeiende bloed
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een prop gi'voniid, welUo de woml U;in afsluiten; lerwijl, wanneer

men liet uit een geopend bloedvat s|)uiteud bloed. bijv. in een glas,

aan zieh zelf overlaat, hot librinenetwerk niet de daarin besloten

\ornielcmenten den z.g. bloedkoek vormt. Wordt evenwel het uit een

geopend bloedvat strooinende bloed niet rustig aau zich zelf orerge-

lateii. uiaar geklopt, dan gaat het fibrinogeen over in tibrine in den

vorm van een compacte, witte, vezel- of dradcnmassa. Deze fibrine

is evenwel niet als zuivei'e fibrine, in den zin van het gestolde

substraat van hel bloedlibriiiogeen, te beschouwen. Want behalve

het laatstgenoemde hoofdbestanddeel gaan in de fibrine tevens bloed-

plaatjes, alsmede roode bloedcellen en leucocyten of resten daarvan,

over, om van andere stoffen niet te spreken.

Hij de bestudeering vau het vraagstuk omtrent het wezen der

bloedstolling, resp. der fibrinovorming, heeft men in hoofdzaak met

2 vragen te doen. lu de eerste plaats met de vraag: welke betrek-

king er beslaat tusschen fibrinogeen en fibrine en in de tweede

plaats met de vraag: door welke fiictoren het fibrinogeen in fibrine

wordt overgevoerd.

(tiiitrent de eerste vraag verkeerde men tot nog toe vrijwel geheel

in het duister, terwijl de tweede aanleiding heeft gegeven tot zeer

vele onderzoekingen, welke als gevolg hebben gc'iad het ojistellen

van een aantal, meer of minder van elkaar afwijkende, thcorien,

zonder dat men lot een algemeen aangenomen theorie, laai slaan

lot een afdoende oplossing van het vraagstuk is gekomen. De laatst-

genoemde omstandigheid houdt uil den aard der zaak verband met

de eerstgenoemde. Immers zoolang do kennis van den aard der

betrekking tusschen fibrinogeen en tibrine. de grondslag om zoo te

zeggen van hot vraagstuk omtrent het wezen dor bloedstolling, ont-

brak, was een definitieve oplossing van dit \ raaLisUik wol nauwelijks

te verwachten.

Waar nu, naar ik meen. bij mijne onderzoekingen ouitroni dil

onderwerp, de aard der betrekking tusschen fibrinogoen oii lilirine

aan den dag is getreden, liaar moge hot mij vergund zijn van de

onderzoekingen, welke tot dil resultaat hebben geleid, hier een

beknopt verslag te geven.

Vooraf zij opgemerkt dat het oorspronkelijk geenszins mijn bedoe-

ling was mij met onderzoekingen in deze richting liezig te houden.

Het waren veeleer enkele waarnemingen, gedaan in den loop van

proefnemingen met een ander doel endernomeu. welke uiij aanleiding

gaven tol onderzoekingen omtrent fibrine, met het oog op het vraag-

stuk der bloedstolling. Ik had o.a. opgemerkt dal door toevoeging
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!

viiii ccii /.HUI' iiaii oen (i|il()ssiii<2; van (il)riii(' in zeer vei'flnnd iKitrnn-

loog', een neerslag ontslonti, hetwelk, eeiiigen lijii aan zieli zeil"

overji'elaten zijnde, in een dradenvorniig slolsel bleek Ie zijn over-

gegaan. Deze waarnt'iiiiiiii-, die mij liegrij|ielijkei'wijze zeer tVa|i|)eerde,

werd gedaan eerst niet piiospliorznnr vervolgens ook niet andere

zuren 'j.

Toen vervolgens meer nauwkeurig werd nagegaan onder welke

\ii()rwaai'(k'u \an in'oetiieming stolling in lil>rine-iialronloog-oplossin-

gen, onder den invloed van zuurioevoeging (als voorbeeld moge
zoutzuur worden genomen) optrad bleek :

1°. dat door (iru|)pelsgewijze toevoeging van zoutzuur van tamelijk

sterke concentratie aan een fibrinenatronloag-oplossing een zuur

reageerend stolsel in alkaliscli medium kon verkregen worden,

welk stolsel evenwel Lij om.scluKlden weer lot verdwijning te

brengen en hetwelk opnieuw te voorschijn te roepen was door

toevoeging van meer zoutzuur, zoolang de reactie van de vloeistof

nog duidelijk alkalisch reageerde.

'2°. Dat door toevoeging van Z(')óveel zoutzuur, hetzij langzamer-

iiand, of ineens, dat de reactie der vloeistof om en l)ij neutraal was,

een blijvend stolsel werd verkregen.

'.V. Dat exeneens een blijvend stolsel werd verkregen door toe-

voeging van zooveel zoutzuur dat de. reactie van het medium sterk

zuur was.

4". Dat door toevoeging van zooveel zoutzuur dal de reactie van

het medium zwak maar duidelijk zuur was, een te voren bij neutrale

reactie gevormd stolsel weer oploste.

5". Dat het onder 1—4 genoemde stolsel bestond uit een nel- ot

sponswerk van draden.

Uit deze proeven mocht worden geconcludeerd dat in een oplos-

sing \an ge\\oue librine in zeer \ei'dund natronloog een stof aan-

wezig was, die door toevoeging van zoutzuur kon worden uitgevloki

in den vorm van een praecipilaat, terwijl de uitgevlokte stof de

eigenschai) bleek te bezitten om a. bij alkalische, />. bij neutrale en

t'. bij lliuk zure reactie van het medium, te gaan agglutineeren in

di'adenvorm, welke draden op hunne beurt een net- of sponswerk,

') De ril)rinc-n;iliiinlooi;- oplossing was verlircgcn door gewone fibrine te Ijreiigen

in zeer verdund luitriinnliydroxyde-oplossing (bijv. 0.3 "/„). De fibrine zwelt daarin

ïlerk op, terwijl de gezwollen maisa na meerdere dagen gaat vervloeien, om ten

slotte een dun vloeibare oplossing te vormen. Een dergelijke oplossing werd ua

filtratie, voor de proeven gebruikt.
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een eclil slol'^el, vornuien, welk slolsel oplosbaar bleek Ie /.ijii iii

zeer verdund natronloog en in zeer verdnnd zuur.

Nader bleek dat liet eveniicnoemdo stolsel, bij neutrale reactie

ontstaan, niet alleen weer oiilustc in een verdunde nalronloou-

oplossing maar teven.< dal in deze oplostiing opnieuw een stolsel

kon worden verkregen door neutralisatie dezer oplossinu en eveneens

bij Hink zure reactie. En omgekeerd kon, wanneer het slol.sel in

zeer verdund zuur werd opgelost, uit deze oplossing door neutrali-

satie met natronloog eveneens een stolsel worden verkregen.

Derhalve hadden wij te doen met een stollende stof, van fibrine

afkomstig, welke uit een sol- in geltoestand kon worden overgevoerd

en omgekeerd.

Nu kwam uit den aard der zaak de vraag aan de orde welke

merkwaardige stof men hier vooi' zich kon hebben.

Zou moeten worden aangenomen dat de librine bij hare oplossing

in natronloog ontleding had ondergaan, onder vorming van een tot

nu toe onbekende stoli)are stof, hetzij dan dat deze stof afkomstig

zou zijn van de librine als zoodanig, hetzij van een harer ncven-

beslanddeelen als daar zijn : bloedplaatjes, roode en witte bloed-

cellen ?

Of wel zou het mogelijk kunnen zijn, dal bij de oplossing van

de librine in natronloog de librine als zoodanig niet ontleed was

geworden, maai- in colioidale oplossing was overgegaan, dat wij

hier derhalve te doen zouden kunnen hebben met librine in sol-

toestand, met een alkali- hjdro-sol der librine, uit welken toestand

zij door znurwerking, hetzij dan met of zonder de medewerking van

een eventueel in de tii)rine aanwezig tibrine-fei'ment, o[inieuw in

geltoestand zon kunnen worden overgevoerd 'r

De laatstgenoemde mogelijkheid aanvaardde ik begrijpelijkerwijze

slechts schoorvoetend. Immers zij was in de eerste plaats in volkomen

tegenspraak met de vrij algemeen gangbare meening dat de librine

als een iri-eversibel gel moet worden beschouwd. Kn in de tweede

plaats scheen het vreemd dat de librine-stolling zou kunnen [)iaals

hebben zoowel in Hink zuur, als neutraal en alkaliscii medium.

Intusschen waren t\v nieuwe vragen, waarvoor ik op zoo onver-

wachte wijze was komen te slaan, zeer zeker alle aandacht waard.

Niet alleen van een . algemeen biologisch, resji. coUoid-clicmiscii

standpunt, maar tevens omdat het duiilelijk was dat de ojilossing

dezer vragen wcNiclil iiicnwi' uc/.ichispnnten zou kunnen oplcxeren

voor het zoo belangrijke vraagstuk omtrent het wezen der bloed-

stolling en welliclil ook (h^l der tlirombenvormiug.



De genoemde vra^ien werden dcrlialve aan een nader onderzoek

i)n(ier\v()i-|)oii.

Bij dat omirr/.ock diende in ik' eerste plaats nagegaan te worden

\an welk hestanddeel dor librine de stollende slot' afkomstig zon

zijn, hetzij van ile til)rine in engeren zin, zooals ik begon Ie ver-

moeden, hetzij van een der nevenbestanddeelen.

Dienovereenkomstig werd nu vervolgens geex[)crimenleerd met

zuivere fibrine, vrij van vormbestanddeelen. Deze zuivere fibrine

werd verkregen uit liloedplasma, dal vloeibaar werd gebonden door

het bloed 0|) te vangen in een gelijk deel fluornatriumoplossing van

1—2 7o> of we! in citraat-keukenzoutoplossing.

Het op de genoemde wijze \ioeibaar gehouden bloed, \an

rund ol' paard afkomstig, werd zoolang gecentrifugeerd, totdat de

bovenstaande vloeistof iielder was geworden, waarbij dan de

roode en witte l)loedeeilen benevens de bloedplaatjes gesedimenteerd

werden.

De bovenstaande heldere vloeistof, die derhalve het ,,tibrinogeen'''',

de moederstof der fibrine, bevatte, werd afgepipetteerd en aan zich

zelf overgelaten. Na eenigen tijd, enkele tot 48 uur, bleek dan steeds

een spontaan stolsel te zijn opgetreden.

Het op deze wijze verkregen stolsel werd afgefiltreerd en het II Itraat

opnieuw aan zich zelf overgelaten. Na korteren of langeren tijd

bleek dan in dit liltraat opnieuw een stolsel ontstaan Ie zijn. Dit

proces van gefractioneerde siolling, zooals ik het misschien mag
noemen, werd 3 of 4 maal herhaald, terwijl het stolsel, dat uit liet

laatste fikraat werd verkregen, voor de [)roe\en werd gebruikt.

Deze eenigszins omslachtige en tijdroovende weg werd bewandeld,

om de meest mogelijke zekei'heiti te hebben dat alle vormelenienten,

inclusieve de bloedplaaljes, waren \erwijderd geworden, om derhalve

een zuo zui\er mogelijk librine te verkrijgen.

Het aldus \erkregeii eenigszins gekleurde stolsel, werd door uit-

wassching met water zuiver wit, eu bestond uit een elastische

dradenmassa.

Het l)leek alras ilat deze zuivere fibrine gemakkelijk oplosbaar

was in zeer \erdund nati'onloog, natriumcarbonaat en in zeer ver-

dunde zuren, bij welke oplossing in den regel een kort stadium van

zichtbare zwelling doorloopen werd. De gezwollen vezeltjes waren

geheel doorschijnend, glashelder, dus idet troebel doorschijnend zooals

ik dit te voren bij de gewone fibrine had waargenomen.

Hel zij mij vergund in de eerste plaats enkele proefnemingen te

vermelden welke werden verricht met oplossingen dezer zuivere

übi-ine in verdunde zuren, liijv. in O.J °
„ orthophosphorzuur. üpge-
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merkt zij dat lioze en voijroide proeven, ^^tceds Itij kaïnertcmperatiiur

werden \ (.'rriclit.

Weril aan deze til)rine-()rlli()plios[)li(>rzniHoi)k)Ssing zeer veniund

natronloog toegevoegd, met dien \erstande dat de reaclie der vloeistof

om en bij neutraal werti, dan ontstond spoedig een niteist fijne

troelieling, terwijl na verloop van eenitjen tijd lijne draadjes l)leken

gevormd te zijn, welke door toevoeging van iets meer natronloog

weer in oplossing gingen. Werd nu evenwel de laatstgenoemde

opliissing opnieuw geneutraliseerd door verdund zuur, dan kwam
liet dradenstolsel weer te voorschijn ; wij hadden liier derhalve te

doen met een reversibel proces. Eveneens trad een dradenstolsel op,

wanneer aan de zooeven genoemde übrineortliophosphorzuuroplossing

werd toegevoegd een oplossing van di- of trinatriumphospliaat. beide

alkalisch reageerende vloeistoffen, zooals men weet.

Werd nu vervolgens het door secundair- of tertiair uatriuniplids-

pliaat in fil)riiie-orthophospliorzuuroplo.ssing ontstaan stolsel llink

uilgewas.schen in water en <iaarna opnieuw in zeer verdund ortlio-

phosphorzuur gebracht, dan loste dit slolsel weer op, terwijl toe-

voeging van di- of trinatriumphosphaatoplossing opnieuw een draden-

stolsel bleek te bewerkstelligen.

In de tweede plaats mogen enkele resultaten verkregen bij proef-

nemingen vcrriciit met oplossingen van zuivere fibrine in zeer

veniund nalreiiloog worden vermeid. Toevoeging van verdund ortho-

phosphorziuu- tot neutralisatie, veroorzaakte eerst fijne troebeling,

daarna overgang in dradenvorra. Met verschillende andere zui-en

werden liezelf'de resultaten verkregen. Toevoeging van iets te veel

zuur, zoüdat de neutrale reactie duidelijk werd overschreden, deed

het te voren ontstane stolsel weer in o|»lossing gaan, het kon even-

wel weer te voorschijn geroepen worden door neutralisatie dezer

oplossing.

Word vervolgens aan een oplossing van zuivere fibrine in 0.1''/„

natroidoog druppelsgewijze verduiui niononatriumphosphaat dat, zooals

men weet, zuur reageert, toegevoegd, dan li;ul een troebeling op

die, veelal reeds na enkele minuten, overging in een diadenuciwerk.

Ook hierbij kon veelal worden waargenomen dat, terwijl het draden-

werk aanvaid<elijk dé geheelc vloeistof dooi-vveefde. na korteren of

langeren tijd liet stolsel zich op een der wanden van het proefbuisje

had teruggetrokken, ilat derhalve het stolsel 'het vermogen \an

refractie bezat.

Werd het evengenoemde stolsel, na uitwasscliing met water, ge-

bracht in <).l°/„ NaOll oplossing, dan losle hel weer op, terwijl door

toevoeging van een z(uir of van zuui' uatriiiniphosphaat aan deze



oplossing, ()|)iiifii\v (>oii zcor fijn dnvlciistolsel, voelul i'eeds na enkele

miiiulen, lam worden vorUiv^en.

( )niler (lezeHdc oinsUmdiglicdeii als />nur natiiinnpliospliaat hlcek

ook ziiiii' r(i/cmrn-ph()Sj)/iiitit in fibrine-natrOnloog-opiossiiigen slolling

te veroorzaken. Hr hcstoiui liier e\en\v('l in zoover een ver&cliii liat

het slolsel dour ZMurcalciiinipiiosiiiiaat veikregen, ook na flink iiit-

wassclicn, veel moeilijker in verdund iialronloog oplosbaar lilcck te

zijn, dan liet stolscl dat door znnr iiairiunipliospliaat was opgewekt.

Het interesseerde mij vervolgens ie weten of ook een zwak zuur

als ('O' een dergelijke werking zou kunnen uiloefenen ten opzichte

van tibrine-natronloogoplossingen als zoo juist van andere zuren en

zure zouten is vermeld. En het bleek dat inderdaad door toevoeging

van een gelijk deel (.'O. hondend waler aan een fibrine-natronloog-

oplossing troebeling, met opvolgend di'adenstolsel. ontstond. In den

regel zag ik i'eeds na enkele minuten zioh vlokjes vormen rondom

CO5 belletjes, welke aan den wand \an het proef buisje waren

blijven steken. Van deze vlokjes ging dan veelal de verdere draden-

vorming uit. De CO, belletjes werden blijkbaar als, hetzij zwakke,

zunrcenira met een groot ojtpervlak, tot uitgangspunt van de stol-

ling, waarbij een mechanisoh moment tevens ongetwijfeld een zekere

rol speelde, in dien zin dat aan het, o|) het oppervlak van een CO^

belletje gevormd neerslag, resp. stolsel, zich andere gepraecipiteerde

colloïddeeltjes konden gaan vasthechten.

Hehahe met oi)lossiugen van fibrine in verdund natromoog werden

ook proeven genomen met oplossingen van zuivere fibrine in zeer

verdund natrium-carbonaat. Het bleek dat fibrine in \'erdunde soda-

oplossingen zeer goed oploste, in tegenstelling met dnbbelkoolzure

soda, waarin het niet of nauwelijks oplosl)aar bleek te zijn.

Met oplossingen van fibrine in verdund natrinmcarbonaat werden

resultaten verkregen geheel analoog aan die, met fibrine-natron loog-

oplossingen, zooals uit het volgende voorbeeld blijkt, terwijl hier-

door levens moge worden aangetoond, dat ook rkloorva/c/um-

oplossing, zonder meei', in staat bleek in fibiine-soda oplossingen

stolling te verwekken, evenals trouwens, wal ik te \oren niet heb

vermeld, in fibrine-natronloog oplossingen het geval was.

Zuivere fibrine werd gebracht in een 0.2"/^ natrium-i^arbonaat-

oplossing, waarin het vrij gemakkelijk oploste.

Aan JOcc dezer vloeistof werden toegevoegd:

V. lOccCO,, houdend waler.

2°. lOccCO., houdend water f 1 cc van een 0.47,, Ca Cl, oplossing.

3°. JOcc van een 0.4Vo Ca Cl, oplossing.
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Het resultaat was liet volgende:

Vloeistof. Reagens. Resultaat.

Zuivere fibrine in 0.2 % | COj houdend water 10 cc. Stolsel in vlokjes en
NaCO.-opIossing 10 cc

;

" draadjes die Cü^-belletjes
insluiten.

idem

idem

lU cc. CO.i houdend water 10 cc. 1

-f 0.4 0/„CaCi;,-opl. 1 cc.

III cc. 0.4 0,, CaCL-oplos. 10 cc.

idem.

Schijnbaar gelciachtig

stolsel ; het proefbuisje

kon worden omgekeerd.
Bij schudden scheidt zich

het stolsel in vloeistof

en een dradenmassa.

De stolsels verkregen in 1, 2, en 3, werden vervolgens gebracht

in een O.l'/o NaOfl-oplossinii:, waarin het stolsel ], snel, het slolsel

2, langzaam en het stolsel 3, uiterst langzaam oplostt'. Het scheen

dus wel alsof door CaCl.^ resp. Ca., de onderhavige stollende stof

bij liai'e stolling zoodanig \eranderde dal zij nuieilijk in zeer verdnnd

natroidoog tot oplossing kon worden gebraclit.

Ten opzichte van CaCl, bleek derhalve een librine-natntnloog resp.

een fibrine-natriumcarbonatitoplossing, dezelfde eigenschappon te

bezitten welke van lilirinogeen-oplossingen bekend zijn.

Uit de vernielde proefnemingen bleek derhalve :

Dat ook van vormelementen vrije, zuivere tibrine. evenals dit te

voren van onzuivere fibrine was gebleken, door zeer verdund

natronloog resp. nairiunicarbonaal en door zeer verdunde zuieii lol

oplossing was te brengen. Dat in de oplossingen van tibrine in alkali

een slof aanwezig was, welke onder den invloed van zuren. ;ook

door CO,), en eveneens door CaCl., oplossing tot stolling in draden-

vorm was te brengen, terwijl de oplossingen van librine in zeer

verdunde zuren door verdund alkali tot stolling konden worden

gebracht.

Terwijl evenwel de ruwe tibrine door verdund alkali, resp. ver-

dund zuur eerst na meerdere dagen lot oplossing was te brengen,

bleek zuivere librine in \eel korleren tijd, veelal reeds in enkele

minuten, in oplossing te gaan.

Afijezien van de vvaay of nader zou blijken, of ook uit de neven-

bestanddeelen van de onzuivere, getoone fbrine, in casu uit de t^orm-

elementen, of beslamldeelen daarvan, een stollende stof zou kunnen

worden verkregen, mocht nit deze proefnemingen liet besluit worden

I

f
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getvokken ilitt in 'n'ih'v (jeral de zuivere fibrine, het t/estohle suhslraoA

van het fihrinotjeen, hij han- oplos.sifiij ia verdund znur of alkali een

stof leverde, die opnieun; rat stollin;/ kon worden gebracht.

liitussclieii liad /.icli in ileii lnu|) der \()Oi"inelde jiroefiieniiiiLfeii l»ij

mij meer en meer de (iverlniiiiiif; gevestigd dal ik liier niet met een

nienwe stolbare stol', liij ()|»lüssing door omzetting' uit (ibrine ontslaan,

maar met librine zelf, in sol- en geltoeslaiid, te doen moest hebben.

Kn. gewend als men is om aan de fibrineslolling de medeweiking

van een liTnienl Jibiinclermeiit) op de een of' andere wijze te ver-

binden, was liet liegrijpelijk dat iierliaaldelijk de vraag bij mij

opkwam of de tot standkoming der stoliing in de librine-oplossin

onder den invloed \an zuren, resp. alkali, of ('aCI^, zou moeten

worden toegesehreven aan «Ie werking dezer stotfen alléén, dan wel

of daarbij tevens een fermentwerking in het spel zou kuimen zijn.

Het bleek dat de laatste niet onhehtnywekkende vraag in negatieven

zin moest noorden beantiroord, althans tvanneer men mag aannemen
dat een ferment als het onderstelde, door koking wordt vernietiqd.

Want in librine alkali en eveneens in füirine-zuur oplossingen, kon,

ook nadat deze oplossingen gekookt waren geworden, stolling worden
teweeggebracht onder dezelfde omstandigheden als te voren voor de

niet gekookte opkissingen was aangetoond geworden.

De tot nu toe verkregen onderzoekingsresidtaten gaven mij aan-

leiding tot de volgende voorloopige conclusies

;

I. Dat men bij de oplossing van fibrine in zeer verdund nalrium-

Inxlroxvde resp. natriumcarbonaat. of wel in zeer verdund zuur,

niet te doen heeft met een, do.ir omzetting van fibrine gevormde,

nieuwe stolbare stof, maar met een oxei'gang \an het ael filirine in

den soltoestand.

II. Dat de fibrine uit haren soltoestand onder bepaalde omstan-

digheden van proefneming weer in den geltoestaiid kan wcu'den

overgevoerd, onder vorming van een elastisch stolsel, zonder dat

daarbij de medewerking van een ferment noodzakelijk bleek.

III. Dat derhalve de fibrine als een reversibel gel moet worden
beschouwd, waar\ au de soltoestand te vergelijken of identiek is met
bloedfdirinogeen in oplo.ssing.

Indien deze stellingen inderdaad als vaststaande zouden mogen
worden beschouwd, dan zou daarmee, dat was duidelijk, een geheel

nieuwe grondslag zijn gelegd voor de o[)lossing van het vraagstuk

omtrent het wezen der bloedstolling.

Evenwel deze voorloopige conclusies, met name de derde, dien-

den zoo mogelijk door meei'dere bewijzen gestaafd te worden, alvorens

9U
Verslagen der Aldeeling Natuurk. Dl. XXI. A". 1912/13.
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7.i) /.(iiitlcr \'(I(iiIh'Ii(mi(1 /.uikIcii Iviiiiiini wordrii aanvaard, llci Ivwaiii

mij voor dat incii liet loclii zou lieldien de netbrmideerde stellingen,

met name ook stellinii 111, ilim als bewezen te besciinnwcn, wanneer

zon kunnen woi'den aangetoond:

1". 1 >at in tiln'in(iueiMi(i|il(issingen, nirl nunic in uiilinii-lijkr lilirino-

geenoplossingen, onder dezelfde voorwaaiden slolling zou kunnen

worden verkregen als lol nu toe verkregen \\er<l. hetzij in lihi-ine-

alkali-, ()t' wel in til)rino-zuur(i|)Iossingen.

2°. 1 >at lihrinc-alkali n|' wel lihrini'-zuui-dplossingen lot slolling

zouden kunnen worden gebraclit niet alleen door zuur, resp. alkali,

maar le\ens (\oof die factoren waardoor ,,tilirinoL:('eno|ilossingen"' in

slolling plegen dvei- Ie gaan.

3". 1 >at lilirnu'-alkali-resp. liliriue-ziini^)plo,'^sing'en zich tegeno\er

verzadigde zouloplossingen, als kenkenzoiit en llii(niialriiini(i|d(issingeii,

op dezelfde wijze zouden blijken Ie gedragen als vloeibaar gehouden

plasma of tibrinogeen-oplossingen.

Ad. I. Wal de eerstgenoemde voorwaarde betreft, voor het onder-

zoek daaiomirent werd gebriuk gemaakt van door NaFI- of citraat-

NaCl-oplossing vloeibaar gehouden en gecentiifugeerd plasma, als-

mede \an een spontaan iiiel slolleiid, vrijwel \an vormelementen

vrij li'anssendaat, hetwelk afkumslig was van een patieiil. lijdende

aan asciles. Het bleek nu dal door toevoeging van zeei' verdund

nalroidoog deze vloeistoflen niet gingen stollen. Inleuendeel werd

reeds door geringe hoeveelheden nalriumhydro.xydeoplossing de spon-

tane slolling van iiel vloeibaai' gehouden plasma verli'aagd, en bij

toevoeging van iels meer der vei-dunde loogo|)lossing stolde hel in

het geheel niet meer spontaan.

(4eheel anders waren de uilkoinslen verkregen met verdund zuur

en zure zoulen. Door toevoeging van ecu spo(n- zuur onlslond in

tluornalrium- nf wel in cilraal-keid\eirzoul|)lasnia. waai'in spontaan

biinu'u 24 uur geen slollmg t)|)lrad, binnen IT) nnnulen, veelal eerdei',

slolling in den vorm van een net- of eigenlijk sponswerk van draden.

Hetzelfde bleek hel geval Ie zijn mei de aseilesvloeislof, een Irans-

sendaat dal, zooals gezegd, spontaan in hel geheel niet stolde. Dit

resultaat werd verkregen mei allerlei zuren, ook met C'*>.j. l>e ver-

kregen stolsels konden do(M- alkali of zuur weer in o|)lossing worden

gebracht, terwijl in deze oplossingen, b.v. door iieulralisatie van hel

oplosmiddel, opnieuw slolling kon worden leweeggebraehl.

Vloeibditr (/('houden pl(tsin(t tii erenecna een sponUKin niet .stollend

transseudddt, l)lek('n derhalve (/roote overe(>nkoiiist te vertoonen met

Jil>rine-(ilkaH-oidossu((jeu en Mi'/r met ji/jn'iie-:iiiie-o/do.ssin(jen.
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All 2. Ook aan di' fwceck' voorwaarde, dat liliriiie alkali- of wel

liL)riMe-zuui-o|ilossi)igcii lol slulliiig' /.ouden moeien kunnen wolden

f>ebmelit door die faetoren, waardoor iibrinoiieen-oplossint^en in .stol-

ling plegen over te ,gaan, bleek Ie woidm xoldaan. Wat wonit lol

0|) lieden als liet keinnerk van een lilirinoLieenoplossiing liCbelioiiwdr

Immers ilit, dal zij door hloetlserum en door oi'f^aane.xtracten, als

bevallende „fibrineferment", gaat stollen, in librine overiiaat.

Welnu deze eigenschap bleken ook oplossingen \ an zuivere fibrine

in zeer verdund natronloog te bezitten. Wanneer bijv. aan een

oplossing van zuivere libjine in 0.05°/|, natroidoog een gelijke lioe-

veellieid serum werd toegevoegd dan zag men binnen enkele minuten

een stolsel optreden in den xorm van een sponswerk dal uit di-adcii

lilcek Ie beslaan, tei\\ijl binnen l.') minuten een geleiaclitig slolsel

seheen gevormd Ie zijn, zoodal het proef buisje kon worden omge-

keerd zonder dat meer dan eid\ele druppels voelil uilliepen. Dit

schijnbaar geleiachtig stulsel bleek evenwel feitelijk een zeer dicht

diaden-sponswerk Ie zijn, want bij lliidv schudden scheidde zich het

geleiachtig stolsel in \loeistof en een dradenklompje.

Bij controle onderzoek met de meer genoemde ascitesvloeistof,

welke als een iialunrlijke 11 bLiiingecii-oplossing mocht worden beschouwd,

bleek deze zich ten 0|jzichtc van serum op geheel dezelfde wijze te

gedragen als de zoa juist genoemde (ibrine-natroidoogoplossing; ook

hier ontstond een geleiachtig stolsel dal feitelijk een draden-sponswerk

was, opgevidd met vloeistof. Blijkbaar was dus in beide gevallen

het draden-sponswerk, dat bij omschudden van het stolsel van zoo

gering volume bleek te zijn, in staat om al de aanwezige \loeistof

in hare tusschenruimten in die mate besloten te houden, dal hel

stolsel den indruk maakte \aii een gelijkmatige gelei te zijn. Dergelijke

stolsels door serumtoevoeging werden zoowel verkregen in lilirine-

natronloog oplossing, waarvan de fibrine afkomstig was van runder-

als van iiaardebloed. Ook bleek de serumwerkiag geenszins specifiek

Ie zijn, want zoowel riinder- als paardenserum veroorzaakten stolling

in oplossingen \an runderlibrine en omgekeerd.

Trouwens dit bleek ook reeds daaruit, dat serum, hetzij van hel

rund of het paard afkomstig, in een meiischelijke ascitesvloeistof

stolling teweeg bracht, zooals ik tevoren reeds opmerkte.

Evenals serum bleken ook waterige orgaane.xtracten, bij\-. een

waterig uittreksel van de ihymusklier van het kalf, stolling in fibrine-

natronloog oplossingen en in ascitesvloeistof Ie bewerkstelligen.

Ad 3. In de derde plaats zouden fibrine-natronloog-oplossingen

zich ten opzichte van verzadigde keukenzout- en fluornatrium-o|)los-

singeii op dezelfde wijze moeten gedragen als dit het geval is met

96*
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librinojït'en-oplossin^C'i). ivsji. met vlooil)aar jielioinien plasma of met

Iransseiidaleii.

Ddor tocvopging \aii ecii gelijk ilccl veiz. N;\ (M oplos-;iiig aan

een libiine-nalronloog ojtlossing weiden vloUken en geleiaclitige

strengen vorkregen, evenals /.niks het geval dleek te zijn bij toevoe-

ging van een gelijk deel veiz. Na ('1 opl. aan vloeibaar gebonden

plasma ot" wel aan asciles vloeistof. Mot verzadigde Na Fl o]>lossing

verkreeg ik gewoonlijk regelrechte stolling, en wel bij alle 3 genoemde

vloeistofToii. De overeenkomst in beitle opzichten tnsschen fibrine-

iiationloog-oplossiiigen eeiicrzijds on vloeibaar gehonden plasma en

ascitesvloeistof anderzijds, was dus frappant.

Door den uitslag der vermelde proefieoksen was bij mij alle

twijfel omtrent de juistheid dor straks ojigestelde voorloopige con-

clusies weggonomen. Hft slvml nu hij mij va-ft dat de fibrine uil

een c/el- in een soltoestand kan n-orden overgevoerd en omgeleerd.

En tevens dat de soltoestand, ten^eeggebraeht door oplossing derfibrine

in zeer rerdiind alkali, e}i niet die verkregen door oplossing van

fibrine in verdund :mir, als identiek moet ivorden beschounxl met

y.fibrinogeen" zooals dit in bloed en lirhaamsvloeistofiht aanwezig is.

Hoe heeft men zich nu <le totsiandkoming van don overgang van

do librine uit den gel- in den solloestand oiuier don invloed van

verdund alkali, resp. zniir, alsmede {\o terugvoering uit den sol- in

den gelloestand onder tlo uieergomeldo invloeden voor te stellen.

Deze vraag moge beantwoord worden aan (\o hand van de volgende

[iroefnemingen en overwogiiigen. De gowoiio, onzuivere fibrine, zoo-

als deze wordt uitgescheiden bij het kloppen van lilnod. on eveneens

ilo zuivere librine, onisiaando bij sponla,iie sloliing v au vluoiliaar

gehouden plasma, bevat oen zekere hoeveeihoid water, verkeert in

een zekeren zwellingsloostand. Door de uitgewasschen librine te laten

uitdrogen, bijv. aan de lucht, gaat het opzwelwaler verdampen.

De gedroogde fibrine is gemakkelijk breekbaar, hard en niet elas-

tisch. Brengt men evenwel de gedroogde librine opnieuw in water

dan gaal zij weer opzwellen, terwijl de eiaslioitoit terugkeert.

Ook wanneer oen gedroogde librinovezo! iii water woid (/ekonkt

bleek zij Ie gaan opzwellen en weer olasiisoh te wordou als ie

voren. De zwelling ilor librine door water, zonder meer, is inlns-

srhon een zeer boperkto. Wordt nu evenwel de gewone, vochtige

fibrine, of wol t\y' luchtdroge fibrine, in water gebracht waaraan

alkali of zuur is toegevoeg<l dan /.wdl. zooal.-; bekend is. do librine

belangrijk sterker op dan inkol door water; wij hebben hier oiige-



Iwijt'cid l(^ doen iiiff ooii \oorlzelliiiji van een zvvelliiigsproces, door

Wiiler iiin(>|(>j(|,

Kiclil iiii'ii (!('/,( |iiii('\('ii al'liis iii. dal lii'ir(d<i<('lijk \(,'cl liliriiio

woivli i;('ii(iiii('ii ten (i|)/.iclilr \ aii alkali of /.iiiiioplossiiig, dan kan

men waarnemen dal de Nlüeistuf dooi- de liliriiievezcls t^elieel wordt

ficimbiheerd. leder lihrine-vezel xdur zieli ziet men dan sterk zwellen,

is geleiaeiilii^- en min of meer doorschijnend geworden. (Bedoeld

wordl hier de gewone, ruwe lilirinc, met zni\ci'e lilii'ine zijn deze

|n-oeven mindei' demonstratief, dan met rnwe lihrine, omdat de

zuivere lilirine door alkali en ziinr snel in oplossing overgaat, zoodal

het stadinm \an zwelling slechts zeer koi't is).

De arziiiiderlijke gi'o\erc liliriuevczels zijn aanvankelijk in de door

Nerdnnd alkali- of zuur gezwollen massa nog duidelijk als gelei-

aclilige slrengi'n Ie herkennen.

[brengt men nn een door verdund alkali, bijv, 0.2 ° '„ natronloog,

gezwollen gro\ere tibriue-\ ezel, o\er in \erdund zuui", zoodat de

reactie der vloeistof om en bij neutraal wordt, dan herneemt de

gezwollen \ezel langzamerhand haar oorspionkelijken vorm en eigen-

scha|)pi'U, wordt weer elastisch als Ie v(ucn, Ihengl men de \ezel

o\er in [ilaals \ au in zeer x'erdund zuur, in zuur \an sterke con-

centratie, dan gaal de gezwollen vezel veel sneller haar vorm en

eigenscha|4M'u hernemen. Dit is e\eneeiis het geval wanneer men

de gezwollen \ezel i)reiigt iu znur nalriumphosphaal- of zuui' cal-

ciumphaat-oplossing. Wij hebben hier derhalve te doen met een

r^\ersibel pi'oces. Alaar uiel alleen ouder den in\locd van zuren en

zure zouten laai zich de door alkali gezwdllen tibiine\ezel lot haren

oorsi)ionkelijken staat terug biengen. hetzelfde kan bewerkstelligd

worden door de gezwollen vezel over Ie brengen in een 1 7o CaCl.^-

oplossing of wel in een V(>rzadigde oplossing van NaC'l of NaFI, ol'

in een andere verzadigde zouloplossing, bijv. \an nuignesium- of

ammoniumsnlfaat. En vervolgens l)leek mij, dat een door alkali

gezwollen tibrinevezel eveneens langzamerhand hare oorspronkelijke

\orm en eigenschappi'u liei'ueemi, dcnu' de uezwolleu vezel in een

overmaat van water te brengen, en sneller, door haar met \eel

water Ie schudden. En merk waai diger wijze behouJl de gezwollen

tibrine\('zel deze eigensclia|ipen ook dan, iriimcer nifii de _i/i':icolh')i

vezel eei'.-:t ijaat koken, althans wanneer hel geliruikle alkali van

zwakke concentratie is en hel uiel Ie lang lieefi ingeweikt. ( >ok na

gekookt te zijn, keen de. bij\ . dtjor 0.2 "/„ ^aOll gezwollen libi'ine-

vezel, door overbrenging in zuur, zont of overmaal van water, tot

haren oorspronkelijkeu slaat, wal \()rm en eigensciuippen betreft,

terug.
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Uit een cii ainlor volt:1 dat liet proces dat plaat'^ lioeft hij de

opzwelliiig der f'.brine door verdund alkali, van zeer oppervlakkigen,

weinig ingrijpenden aard moet zijn, dat daarbij \an het aangaan

van een gewone chemische verbinding, laat staan omzetting, geen

sprake kan zijn.

Er kan hier tnsschen de lihrine eenerzijds en het alkali anderzijds

sleciits een uiterst losse verbinding, een adsorptieverbinding zijn

gevormd

.

Logischer wijze moet men aannemen dat alle samenstellende deelen

der gez\^ollen grovere librinevezel, in de eerste plaats de tijnere

vezels, vervolgens de fijnste draadjes of balkjes en ten slotte ook

de kleine en allerkleinste deeltjes, waaruit de (ijnste draadjes weer

zijn samcngesfcM. met het alkali een adsor|itieverhinding hebben

aangegaan en zich ten gevolge daarvan in gezwollen toestand l>cviiiden.

Maar tevens moet men tot het besluit komen dat, zoolang de

onder den invloed \i\\\ alkali gezwollen grovere vezel, na overbren-

ging in zuur, zout of water, haren vroegeren vorm en eigenschappen

geheel herneemt, de afzonderlijke samenstellende deelen en deeltjes

bij de zwelling niet ten opzichte van elkaar van plaats zijn veranderd.

Wanneer uu een door alkali of /.uur gezwollen libriue-massa,

welke al de aanwezige vloeistof in zich heeft opgenomen, aan zich

zelf wordt overgelaten, dan gaat lui eenige dagen (bedoeld wordt

hier, zooals gezegd, gewone, onzuivere fibrine), de gezwollen nuissa

vervloeien, eerst tot een dik vloeibare en Icu slotte tot een dun

vloeibare, colloïdale, oplossing. Wij moeten ons, naar hef mij \oor-

komt, deze vervloeiïng weer als een voortzetting van het straks

genoemde zwellingsproces deuken. De colloïddeeltjes, die aanvankelijk

in de gezwollen vezel nog hun ouderlingen, samenhang, hunne

plaats ten opzichte \an elkaar, hadden behouden, worden door de

steeds zich voortzettende zwelling uiteen gedreven, de steeds kleiner

en kleiner wordende deeltjes gaan ten slotte over in colloïdale

oj)lossing, in soltoestand.

Indien deze voorstelling jnist is, dan moet deze colloïdale oplos-

sing, dit alkali-hydrosol, als ik het zoo mag noemen, ten opzichte

van zuren en zouten dezelfde eigenschappen bezitten als de gezwol-

len fibi-inevezel, en wij hebben te voren gezien dat dit inderdaad

het geval is.

Immers wij zagen dat een tibrine-natronloogoplossing dooi- neutra-

lisatie, <loor sterkere zuren, dooi' zoulwerking werd uitgevlokl, onder

opvolgeiulc \orming van oen di'ailenstolsel, \au een elastischen gel.

hetzij dan dat dit gel nog eenigermale in zwelling blijft verkeercti, zooals

zich voordoet bij de behandeling met verzadigd Xa(1 nj)lossing,
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lii'l/.ij (i;i( ('i'ii n';^cli-('clit, wi'iniu' of iiici ^c/.wollcii sliilscl, ccii /icli

i-eti-alicoreiid dradeiiiiet- of s|i(nis\verU (uilstaat, zooals dil werd waar-

fTondinon diider den iinloed \;ui ziii-on en /.iiro /niitfii, \an ("aCl

(i|il()ssiim' ('11 \aii \('iv.. Nal'"l (iplossiiifj.

Hij dl' oplossiiij;- van tiliiiiic in /.cei- xi'idnnd alkali wordl. zooals

zoqjiiisi is uiteciip,ezet, (>eii alkali-adsoi'ptii' verlHiiding; gevormd. Kn

waar, zooals werd aangetoond, \looihaar golioudcii blo('d|)lasnia, als-

MK'do ('iMi traiisseiidaat. geheel de/elt'de eigensrlia|>|)en hlekcii te

bezitten ten opzielili' \an znren en /.ouleii als een oplossing van

librine in zeer verdnnd natronloog, zoowel wat niulokUing als op-

volgende agglntinatie in dradëiiNOrni, dus stolling, liotrefl, daar schijnt

mij de nitspraak niet te gewaagd dat hef jiftrinoi/t'c?!, zooals hef

roorkmiit in /ritiissi'iii/a/i'ii, in rliwilinnr (Ji'IioikIi'ii hloedphismd en dus

ook in liloi'<l, nnii/ lu'sclnourd wordi'n <il.< ci'n (tll\<ili-ii(lsorptii> rrrhindinii

nin ji'iriiu'. M.a. w. het lilirinogeen zooals het in Moed voorkomt is

te besehonwen als een alkali-hvdrosol dei- librine, als fibrine in

eolloidale oplossing waarin zich de fibrinedeeltjes onder den invloed

\an geadsorbeerde (UI-.lonen in nilerst lijn veideelden, gezwollen

toestand bevinden.

Daarmede is derhalve, naar hel nnj \(iorknml, de aard der be-

trekking tnssehen tibrinogeen en fibrine \astgesteld, maar tevens

aangetoond dal in het bloed, in den \(irni \an tibrinogeen, een bi'on

van alkali in niteist losse binding aanwezig is. Ken verbinding zoo

los, dat zij in staaf moet geacht worden om, als hef ware ieder

oogenblik, bijv. aan stollen met znnreigenschappen, haar alkali af

te knnnen staan, onder nitvlokking en, bij daarxoor gnnstige om-

standigheden, stolling van het colloid fibrine. Wellicht hebben wij

hier te doen met een feit, waarvan de beteekenis voor de [ihvsiologie

en de pathologie ver over hel \ raagsfnk der bloedstolling heenreikf.

Infnssclicn bij deze \ raag wensch ik in dit o|istel niet stil te staan,

ik zal mij hier ter plaatse slechts bepalen tof de mogelijke beteekenis

\an dit feit als grondslag voor de oplossing van het vraausfnk

ondrent het wezen dei' bloedstolling.

Zooals werd aangetoond kan de o\ei-\oering \an librine nit den

sol- in den geltoestand, lew eeggeln-acht worden o. a. door de volgende

factoren ;

II. door znren in zwakke concentratie, resp. door nentralisatie

:

b. door zure zonlen. ook bij znre reaclie \an het medium;

r. door zuren in sterke concentratie;

(/. door \erzadigde zoutoplossingen ;

e. door chloorcaloiuui-oplossingen.
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Wij hebben hier dus, wat de uitvUikkinn; betreft, bij tibrinogeen-

oplossinpfcn sleclits te doen met een bijzonder seval van een eigen-

solia]) aan colloïden, als de eiwitslotlen, in liet algemeen eigen,

althans wat betreft de onder it, c en d genoemde factoren. Evenwel

onderscheidt zich hot colloid fibrine van andore eiwitstolfen, mot

nitzondoring van caseïne, daardoor dat het, uit den soltoestand i:lt-

gevlokt zijnde, de eigenschap bezit om onder daarvoor gnnstige

omstandigheden te agglntineeren In dradenvorni, om een elastisch

gel, een echt stolsel te kannen vormen, zooals dat het geval is bij

de tot stand koming der bloedstoUing.

Is men nu in staat om, toegerust met de kennis van den aard

der betrekking tusschen fdn-inogeeu ou tibrine eencrzijds on mot die

omtrent de factoren waardoor de tibrine uil don sol- in den gel-

toestand kan worden overgevoerd anderzijds, een bevredigende

verklaring te geven van het wezen der natuurlijke bloodstolliug'r

Dit schijnt mij toe inderdaad het geval te zijn, wanneer slechts

zou kunnen wen-den aangetoond dat in het bloed stoffen aanwezig

zijn, resp. gevormd kimnen worden, welker werking met die van

een of meer der bovengenoemde factoren op ócn lijn gesteld zou

kunnen worden.

Tot dit doel zou men kunnen nagaan of ui het bloed zure zouten

worden gevormd of ^vel men zou een hypothese kunnen opstellen

omtrent de beteekenis van het ('()., in dit opzicht, daarbij hot voor-

beeld volgende van enkele andere onderzoekers.

Dit alles schijnt mij evenwel overbodig. Immers hot ligi voor de

hand, rekening houdende met de gegevens die daaromtrent in de

literatuur van het bloedslollingsvraagstnk zijn te vinden, hier in de

allereerste plaats te deidcen aan de nucleoproteiih'u en het cnlciiun.

De nucloproieiden, stoffen afkomstig van ' uiteengevallen kernhou-

dende cellen, bezitten zooals bekend is, zuureigenschappen, terwijl,

met name door de onderzookingen van I'kkki.harino en zijne .school,

ontwijfell)aar is vastgesteld dat deze stoffen de eigenscha|) bezitten

om bloedstoUing teweeg te brengen.

De nncleoproteiden zoudon derhalve èn uil don aard van hun

ziuirkarakter èn uit den aard van hunne >lollingtewcogbrengondo

eigenschappen onder één gezichtspunt zijn to brengen mot zuren in

het algemeen, ware hot niet dat Pkkklii.vrino van meening is dat

de nncleoproteiden, in samenwerking mot caliiiun, een ferment

leveren, welk ferment als de oorzaak \an do tolstandkoming der

bloedstoUing zou zijn te beschouwen; terwijl eveneens, zooals men
weet, door do meeste andere onderzoekers een fibriueferment voor

de totstandkoming der bloedstoUing wordt aansprakelijk gesteld.
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Waar im ex ciiwcl iiii inijiii' nndcr/.oekiiigcn is fj;'eblekpii, (lii( de

hetivkking iiissclicii liliiiiiugi,'cii oii liliriiie van zoo uiterst eeiivoiidigeii

aard is, daar lijkl liel uogonscliijiilijk \ reomd dal voor de overvocring

van de eerste stof in de laatste, wolk [irocos tocli feitelijk neei'koint

op een onlliekkini; \ii]) ()II-jnii(ii aan IkM lilirinogecn, een feriiient-

wci-king iioodig /.oii zijn. Te meer omdat, zooals i-eeds werd opge-

merkt, de werking der nncicoproteiden in dit opziclit een gereede

verklaring zon knnnen vinden in liet zniirkaraktcr dat aan deze

stoifen eigen is.

De opvatting dat de nneleoproteiden hunne stolling-teweegbren-

gende eigenseliap|)cn danken aan hnn ziinrkarakter zon li'vens met

een slag duidelijk doen worden waarom nucleoi)roteiden van zo«

verschillende herkomst, alsmede nucleohistonen en nueleoalhuminen,

alle het vermogen bezitten om stolling teweeg te lucngen:

immers al deze stoifen bezitten züureigensehappcn.

Terwijl ik mij op grond van de onderzoekingen, waarvan in hel

vorenstaande een kort overzicht is gegeven, gerechtigd acht tot de

conclusie

:

Dat jlbrinogeen zooals het voorkomt in Iwt hloed, moet beschouwd

icorden ah een alkali-ndsoyptieverbindiny van fibrine, of m. a. n\ als

fibrine dat onder den invloed van (jeadsorbeerde OH-jonen in uiterst

fijn verdeelden, en tjezwollen toestand, in soltoestand, verkeert; dat

diensvohjens de orenfan;/ van fibri7U>(/een in fibrine, resp. de bloed-

stollimj, moet bernsten op een onttrekking van OH-jonen aan hii

fibrof/een.

meen ik daaraan onderstellenderwijzo te mogen toevoegen dat de

totstandkoming der natuurlijke bloedstolling een gevolg moet zijn

van het onttrekken van ( )H-jonen aan fliirinogeen door nneleoproteiden

uit den aard van hun zuurkarakter.

Blijkt deze onderstelling inderdaad juist te zijii dan zal nader

onderzoek tevens moeten leeren of de nneleoproteiden als zoodanig

werken dan wel of voor de ontvouwing hunner stolling veroorzakende

werking eerst een afsjilitsing van nucleinezuur of phosphorzuur

noodig is, alsmede welke rol het calcium daarbij eventueel vervult.

Terwijl dan mede de vraag onder de oogen /.al moeten worden

gezien op welke wijze het te verklaren is dal deze zuurwerking

der nucleo[)roteiden o[) verschillende onderzoekers den. indruk heeft

kininen maken een fermentwerking te zijn.

droninijen, Aiiril 1013. Phifsiolot/isch Laboratorium.



Physiologie. — De Hoer llAMmiuiKu l>ieilt namens don Hoor I. Snappkr

een niededeeling aan, gelilcld : ,,Vi'ritn<l('riiui run ih' perinen-

hiUteit (li'r roode hloi'dliclinnmpji's (ook hij den lueiuc/i)". (Bij-

drage lot de kennis der cldoorretentie bij lioortsitre ziekten).')

(Mede aangeboden door den lieer Pekelharing).

Reeds sinds langen lijd is liet lickeiul, dat bij oen aantal kodrtsige

ziekten een belangrijke verandering van de eldoorstof\vi.sseling is

waar Ie nemen. Terwijl hij den noi-maien mensoh al het chloor, dat

met hel voedsel opgenomen wnid;. lijiiMcn 24 iiui- weer liet lieliaam

verlaat, is dit bij de bovenbedoelde ziekten niet het geval ; alhoewel

de patiënten nog dagelijks 5 -6 gram XaCI opnemen, worden slechts

enkele honderde milligrammen nitgescheiden. Er is dus een bijna

alisolnie cidoorretenlie.

Over (ie oorzaak dezer chloorrelenlie zijn vele theoriën geopperd

zonder dat eigenlijk een voldoende verklaring irevonden is. Onze

onderzoekingen hebben geleerd, dat het chlooriieliaiie \an het bloed

en hel bloedsernm zooxer is gedaald, dat de nieren het chloor niet

meer aan liet bloed kunnen onttrekken.") Hieruit volgt, dat het chloor

in de weefsels wordt vastgehouden en niet, zooals normaliter ge-

schiedt, uit de weefsels aan het liloed wordt afgegeven. De vraag,

hoe ontstaat de cidoorretenlie bij kooilsitie ziekten, veiamieii (iii> in

een andere vraag: waarom gaal onder deze omstandigheden het

chloor niet uit de weefsels naar het bloed over.

(Jc-xhiedt dit, doordien de permeahilitiit dir irerfselrflh'o raor rldnor

<h'itiijzi(jd is ?

Bij den menscli is de permoabilitoil der woefselcellen, zelfs voor

anorganische stoffen moeilijk Ie onderzoeken. De eeuige cellen,

waarbij een dergelijk (mderzoek mouelijk i.s, zijn de roode bloeil-

lichaampjes. Vandaar dan ook, dat wij ons van deze cellen l)ediend

hebben. Doch alvorens dit kostbare materiaal te gebruiken, was het

gewenscht verschillende vragen over de permeabiliteit aan bloed-

lichaampjes van andere dieren te ondei'zoeken.

Tot dusverre is men er in geslaagd om de uilwisselingeii, dieiiis-

sollen roode blocdlichaanipjes en omgeving plaats xiiiden, uaiiiieor

in die oniïcving een wijziging in de samenslelli)ig is gebrachl, op

bevredigende wijze lang^ osmolischen weg te verklaren ') : men be-

^) Deze ondeizoekingon zullen uitvoerig in liet IJioclicni. Zoitsclir. en hel Zeilsclir.

f. kliu. .Mediziii worden medegedeeld.

") I. Snapper, Dissertatie, Groningen 1918.

S) Hamuurcer, Osmotischer Driuk und lonenlelire.
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Iioefile niet aan Ir- iiomon, dal (Hmi w ij/.iiiinii in den aaid doj- n|i|pci-

vlakte der rondo lilocdiichaaniiijcs liad jilaals f^ovonden. Zelfs Ideck

bij opzctlelijke verandering' in den aard <U-v opiierviakle de osiuoli-

sclie uitwisseling niet gewijzigd te worden.

Immers HAMiiri!(iKK vond, dal Inevoegeri van elilorofoi'ni liij iiloed-

lieiia;un|)jes, niet den minsten invloed liad op iiun lesislontie tegen

verdnnde zontO|)Iossingen '). Deze uitkomst was niel dooi' iiem ver-

wacht. Inderdaad liad men recht om aan te nemen, dat, wanneer

de lipoïde stotfon, waaruit toch wel \-ooi- een deel de oppervlakte

der roode hloedlicliaampjes bestaat, dooi' (diloroforui verweekt woi'den,

deze buitenste laag minder weerstand zal bieden aan de doen- hypo-

tonische oplossingen \ei'Oorzaaktc zwelling. En ook wij konden

aiintoonen, in overeenstemming liierinede, dal de uil wisseling van

sloHeii van bloedlichaampjes en omgeving door toe\OQging van chloro-

form hoegenaamd inet gewijzigd wordl (zie biz. 14()i)).

Toch is het ons gebleken, dat er gevallen zijn, waai-in een wijzi-

ging in den aard der (i|>pervlakte en daai'uit du^ een gewijzigde

permeabiliteit moei aangenomen worden.

Uit overwegingen, die wij hier niet kumien uiteenzetten, doch die

zich aansluiten aan de wisselende restdtaten, welke H xMnriuiKK inder-

tijd \'erkreeg bij iiitra\'eneuze inspuiting van met zuui' \ermengde

zoutO|)lossingen bij paard en kalf, wcu'den de \(ilgeiule |noe\en \er-

richt.

I. Experimentcele ir/Jzii/iiii/ rmi de (hlooniiliri.^srliihj onder

invloed van zuren.

Als proefobject diende paarden-, rniider- en hondenbloed. Om een

criterium voor de normale permeabiliteit der bloedlichaampjes te

vinden, werd eerst onderzocht, hoe het chloorgehalte van het serum

zich gedroeg, wanneer een gedeelte van het serum vervangen werd

door een Na^SO^-ojdossing. Het was bekend, dat, wanneer het serum

van het bloed vei-vangen w erd door een isotonische Na,8( >^-oplossing,

chloor uit de bloedlichaampjes overging in deze sulfaat-solutie : dit is

een osmotische verschuiving van (ddooi, afhankelijk \an de nornuile

permeabiliteit der bloedcellen. Ten einde niet al te ver van de [thysio-

logische verhoudingen af te wijken, werd voor deze proeven slechls

een deel van hel serum vervangen door Na,S()^-oplossing en nagegaan

1) Hamburger. Biologie der Pliagozyleti. 1913. Blz. 199.

Deze resistentie der roode bloedlicliaainpjes is een goed criterium voor hun

oplossing en permeabiliteit.
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of liet flilocrfroluvlle van liet serum veraiuieriii^on oiKiersiin'r, doordat

cidoor in ot" nil de l»kR'dlirliaani|iJos Irad.

Steeds werd \an ]ü i'/SV liloed 1 cM >eriini \er\aii^eii door

1 c.M' isotoniselie of 2 X l'vpertonisclie Na.SO^-oplossiii.u. Aangezien

IderMj een gedeelio \an hel senini óoov rldoorvrije oplossing ver-

vangen werd, moet hel ehloorgchalle \ an het serum dalen. Deze

daling is ecluer vooruit Ie berekenen uil de hoeveelheid sernni,

welke 15 e.M" bloed bevat. Gesteld bijv. 15 c.M' bloed bevatten

5> c.M'^ sernni. Na het vervangen van 1 c.M' serum door de sulfaat-

oplossing, moet dus het ehloorgehalte van het serum tot '/, van het

oorspronkelijke ehloorgehalte dalen. Hei blijkt mi, dat hij de genoemde

öloed.ioorten na /iet vervmujen van ± 12 °/„ serum door A'a„SOt-

oplos-fim/ het ch/oon/ehalte van het .ierinn jtiist zooveel daalt ah van

te voren te berekenen is uit de verdunning van het serum niet een

chloorvrije oplossing.

Men mag hieruit niet besluiten, dat onder deze omstandigheden

geen chloor uit de bloedliehaampjes treedt. Immers bij het toevoegen

van de 2 X hypertonisclie Na.,SO,-oplossing sehrompelen de bloed-

lichaam|ijes en treedt dus water uit de bloe<llichaampjes in het serum.

Het serum zou dus meer veniuml worden dan uit de toevoeging

van eldoorvrije oplossing te berekenen is. Dat toch het ehloorgehalte

van het serum aan de vooruit berekende \vaarde beantwoordt, be-

wijst, dat met het water chloor uit de liloedlichaampjes in het serum

is overgegaan.

Als voorbeeld moge volgende proef dienen :

VOORBEELD.

Chloorverschuiviiig in paarden-, riinder- tn liondcnblocd na het vervangen

van + 12 pCt. serum door sulfaatoplossing.

llllil 111 i| g I g i=?lli

I

66" u = 9.9 c.M^'. 9-9
' v 4 44 -

3.95 cMa.AgNOa 3.96 c.M3.AgN03 4.44 c.Ms.AgNOgl 9.9 "^ "Ijl serum 3.99C.M3. AgNOa,
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lU'l stond iliis \;i.sl, (lal l.IcptMlIicliaiuiijo met crii iiortiuilf pcr-

iiK'ubililcil lypiscli roanccr-cii <i|p hel \ or'vatiy:('M \'aii ccii deel \aii

liel seriiiii nour Xa.S( ),-()|ilc)ssiiiLi-.

\\'aiii:iH'r ('lildrolnriii liij' lii'l lilot-d gVN'OCüd word — Zduveel y.ells,

dal liclilc, ddcli dindcliikc liiieinolvsc (inlslond lileUcii do/.cKde

regels lo gelden : de eiilnin'v i'i->.'lini\ ing mider in\ hicd \an Na.jSO, is

in normaal en in cldiHdrorni-Uloed gelijk.

VOORBEELD.

Ue pernieabiliteit dcM' bloedlichaampjes wordt bepaald vói'ir en iiadiit bij het

bloed 1.2<'/(,o chloroform gevoegd is,

Van 15 C.M-'. bloed wordt telkens 1 cM^'. serum ver\angen door:

1 C.M3. U>0.
Het chloorgehalte van
5 c.M^. serum komt

overeen met;

1 C.M3. 2X hypertonische 1 c.M^. isotonische
Na2S04-opiossing.

Het chloorgehalte van
5 C.M3. serum komt

overeen met

:

normaal 'chloroform-
bloed bloed

5.13 C.M-'.

AgNOa
5.12 C.M3.

AgNOs

normaal chloroform-
bloed bloed

4.93 C.M3. 4.96 c.M3.

AgNGs
I

AgNOa

Na2S04-oplossing.
Het chloorgehalte van
5 C.M3. serum komt

overeen met

:

normaal 'chloroform-
bloed bloed

4.94 C.M3.

AgNGs
4.96 C.M3.

AgNGa

Zoo iverd dus de errariiui bevestigd, dut toevoegen van cJdoroform

de pern\eahiliteit der i'oode bloedcellen niet verandert.

Ts nu liet teil, dat iipolytica geen invloed hebben op de pei-mea-

biliteit van de roode bloedlichaampjes een bewijs voor de stelling,

dat de perineabiliteit van de roode bloedlichaampjes niet te ver-

anderen is?

Door anderen is nit analyses bewezen, dat de opvatting, dat het

geraamte der roode bloedlichaampjes uitsinitend uit lipoïden bestaat,

onjuist is. Slechts een dei'de gedeelte der z.g. si romata wordt gevormd
door lipoïden, de o\ei'ige twee derden zijn eiw ilaclitige stollen').

Nu zal \oor tle pei'ineabilileit xoov anorganische stollen, waarover

hier steeds ges|n'oken wordt, het eiwitachtige gedeelte van het ge-

raamte der bloedcellen, juist het gewichtigste zijn : lipoïde-menibranen

zijn ini|iernieabel voor anorganische stollen, eiwil-membranen zijn goed

doorgankelijk. A priori is het dus reeds waarschijnlijk, dat Iipolytica

de perineabiliieil \-oor anorganische stollen niet zullen \-er.inderen.

') Pascucci. HiiiMF.isTKu's Beitnige. Bd VI. lïtüü.
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aangezien /.ij liel i'i\vilacli(iue tlcei van liet geraamte inlact laten

( >in (iii^ 'e beslissen in iK- \ raag naar een veraiulering \an de

|ierineal>iiili'it moest een andere slof dan eldorot'orm bij liet bloed

gevoegd worden, liekozen werd een zuur, omdat gelijk bekend

znieii eiwitten veranderen.

Hekend was, dal /.uur, toegevoegd aan bloed, de bloedlicluvampjes

doet zwellen en een eldoorverscliiiiving veroorzaakt: water en chloor

gaan uit liet serum naar de bloedlieliaampjes. Hetzelfde \indt jilaals

wamieer zuur aan een suspensie van orgaancellen in serum wordt

toegevoegd. ')

Deze water- en chloorverschuiving konden ook thans bij de her-

haling dezer proeven weer waargenomen worden. Tegelijk werd

echter geconstateerd, tiat na het toevoegen van een zuur de per-

meabiliteit der roode bloedlichaampjes, veranderd was. |)il laatste

werd besloten uit de volgende waarnemingen:

1°. Van 15 C.M' bloed werd 1 cM' sei'uni vervangen door 1 c.M'

isotonische Xa^SO^-oplossing, waarbij een spoor H,S()^ gevoegd was.

De chloorvei-schniving, welke nu ontstaat, is belangrijk grooter dan

die, welke alleen door iici IL^SO, veroorzaakt wordt. Hij het normale

lilocd \indt men bij hel toevoegen \an dezelfde hoeveelheid Na.SO^-

ojilossing geen chloorverschuiving. I> er echter zuur bij het bloed

gevoegd dan wordt door het Xa.^SÜ, de chloorverschuiving onder

invloed \an het zuur versterkt.

//('/ Xa^S(J^ irerkt dus versehlUeml bij normadl hhwil en bij hloed,

icdiirmin zuur is loeijevoeyd : de permeabHtteit der roode bloedliehtMinpjes

is door het zuur veranderd.

VOORBEELD.

Bij normaal bloed weinig chioorverschuiving, wanneer + 12 "o scrum \ervangen

wordt door 2 X hyperion. Na2S04 oplossing.

Bij l)loed, waaraan zuur is toegevoegd, onder dezelfde omstandigheden,

sterke chloorverschuiving.

Van 15 C.M3. bloed wordt telkens 1 c.M-'. serum vervangen door:

1 1 C.M3. eener sj; n . H->S04-oplosbing,

1 C.M3. '„ n . H.,S04 „ .
^"

, M c<^ K »20 - ^ welke tevens zooveel NapSOjb.vatte,
dat zij 2 X hypertonisch was

:

4.23 C.M3. AgNOa

') HAMIJUnOER !.c.

chlooigehalte van
|

chloorgehalte van 4 c.M^. serum
4 C.M3. serum

3.96 C.M3. AgNOj
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2". 'iclijk ll(i\cli i^C/.t'ud is, lllJUlkl ll.'l lui licl llorillMlf liliicd ^rrn

oiHlerscliciil dl' \ ,111 1 /• e. Al' lihicil I ('..M' >('i-mii \ it\ Jinjicn woixll

door 1 f .M ' isiildiii-rlic nl' I c.M" 2 X ''M"^''''""'^*^'''''
^''ï^* 'i""l''"'''''"o-

Hij liet lilowl. wiuirliij fcii spnor /.uur is gevoegd, vindt men ;iiidere

verlioudiiigeii. Nu gaal iia loi'voegeii \aii 1 c.M" 2 X liyp^'''''^"'^*"''^

>Jii.jS()|-o|)losHiiig \'eel lueer eliiodi- iii de liloedlieliaaiiiiijes dan üiider

iii\ Ined \aii 1 c.Ar isdloiiiselie Xa._,S( ),-soiulie.

()i)k liieruil lilijkl de xcraiidei-de |ieriiiealiilileil der Ipideillieliaaiiiiijes.

VOORBEELD.

Bij iiüimaal bloed geen verschil tiisschen de chloorverschuiving, die door

isotoiüsche NavS04-op!ossing of door 2 X hypertonische

NaoSOj-oplossing veroorzaakt wordt.

Bij het blned waaraan tegelijk zuur wordt toegevoegd vindt men wel verschil.

Van 15 C.M3. bloed wordt telkens 1 c.M^. serum vervangen door:

I 1 c.M^. 2X hyper- 1 c.M3. isotonische '
'^'•'^''- ^^^^^

20
1 c.M^. eener

tonisch Na2S04- Na2SOj-oplossing
20

oplossing (7. 4" o) (3.T"o)

n . H_S04-oplossing n . H2S04-oplossing
die tevens 7.4";(, die tevens 3.T'(j

Na2S04 bevat i Na2S04 bevat

4.15 C.M3. AgNOs 4.1S c.M^. AgN03
;

3.96 c.M:*. AgNOj i 4.08 C.M3. AgNOj
1 I I

chloorgehalte van 4 c.M3. serum

Hiermede was dus bewezen, dat liet mogelijk is de permeaiiiliteit

der liloedlieliaampjes te wijzigen en wel dooi- toevoegen van zuren.

II. Cklooniitin.ssetnitj hissc/n'// /i/oci/hchiidDi/tjt's eii irmi/i'ritu/

liij iiu'iiacht'iililoi'd

.

Er moest nu \erder nagegaan wi^irden iii iioexeire deze feiten

konden medewerken aan de verklaring \an de cldodiretenlie bij

koortsige ziekten.

Daartoe werd eerst de |ieniieabiliteit iler bloedlieliaampjes \an

nienselien met iidniiali' eldoorstot'w isseling onderzoelit. Hierbij bleek

liei volgende

:

1". Indien bij den menseli van 10 c.M' bloed ü.ti e.M-' serum

vervangen wordt door 0.6 e..M-' isotoiiiselie Xa,jS()^-oplossing, dan is

liet chloorgelialte van het serum liooger dan men berekenen kan

uit ile verduniiing met eliloorxrije oplossing.

( )nder deze omstaiidigliedeu treedt dus eldoor uit de bloedlicliaampjes

in het scrum. Mi'/i-sc/wnöloedltchauinijjcs (.p'dn tijen zich du.-i anders
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ilnii /iihin/i'ii-, rinii/i'r- of liDndi'iihloedUchaniiipji's, indien ile omge-

ving, waarin /.ij zicli l>evinclen, gewijzigd wordt.

2". Wordt ItiJ 10 c.M' nieiiselieid)loed 25 miir. XajSO^ in substantie

•revoegd, dan treedt oldoor uil de liioedliidiaanipji's in liet serum.

VOORBEELD.
Chloorversctiuiving in mcnschenbloed indien + 12",i serum vervangen wordt

door isotonische Na^SOj-oplossing of indien bij het bloed Na2S04 in

substantie wordt gevoegd.

Ctiloorgetiaite

van 4 C.M''.

normaal serum

komt overeen

met

:

Nadat 25 mgr. "^^
'-^l' '^«^^J

Trad geen chloor
10C.M3.

Na2S04bij 10C.M3. serum vervangen
bloed bloed gevoegd zijn, door 6 c.M3. iso-

, . , . ut tonische NaoSO.-
komt het chloor- oplossing.

gehalte van 4 c.M-'. Het chloorgehalte

serum overeen met: y^" ^ ^.M-'. serum
komt overeen met:

bevat-

ten :

verschuiving op,

dan zou in 't laatste

geval het chloor-

gehalte van 4 C.M3.

serum overeenko-

men met:

6.8 C.M3.
4.24c.M3.AgNO, 4.44 c.M'. AgNO,

serum

6.8-0.6
X4.24:4.05 C.M'. AgNOj " 6.8

3.85 C.M3. AgNOj.

In een reeks gevallen, waarin liet iiioed van gezonden en zieken,

van mensclien met ehloorrijkc en ohloorarme voeding, met koorts

en zonder koorts onderzocht werd, \\ erden deze beide uitkomsten

steeds gevonden. Iji al di'ze gevallen w as iH-hter de cldoorstofwisscling

normaal.

Hiei'0|i werden met het bloed \an een reeks koorispatieuteii met

duidelijke chloorrelentie dezelfde jjroeveu \crricht. lli"rbij bleek:

J". Indien van 10 e.M' bloed 0.(5 .C.M' serum \er\angen wordt

door 0.() cM' isotonische Xa.,S( ) -onlo.ssing. dan is hel chloorgehalte

van hel serum juist zoo groot als men vrtn te voren uit de verdun-

ning van hel serum met chloor\rije oplossing berekenen kan.

De chloorcersckuiciny uit de hloedlichanmpjes naar het serum,

irelke bij mensclien met normale chloorstof>risseliii(/ roorkonit, irordt

dus bij jialienteii met ehloorreteniie niet (/eronden.

2". Indien l)ij 10 c..M' bloed 25 mgr. Na^SO.^ in substantie ge-

voegd wordt, daalt het chloorgehalte \an het serum.

JJe c/doorversc/tuiriiii/ ,/aal hier dus juist in omgekeerde richtimj.

indien men dit resultaat vergelijkt met de chloorverschuiving, die bij

den inenseh met uoimaK' cliloorstof'wisseling gevonden wordt.

Uit het resultaat dezer pr-oe\ i-n kan men niet anders beslnilen dan

dat bij de patir-nlen met chloori-etenlie een \eraniierde permeabiliteit

der roode bloedlichaampjes is waar te nemen. Men vraagt zich af
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VOORBEELD.
Chloorverschuiving in h.t bloed van patic^nten met chloorretentie, indien + 12o„

van het serum door isotonisehe Na.SO, oplossing wordt vervangen of
mdienbij het bloed Na^SO,, in substantie wordt gevoegd

Chloorgehalte

van 4 C.M-'.

normaal serum

komt overeen

met

:

,0c.M3l Nadat 25 mgr. ^t^^^S ' ^-d geen chloor-

bloed

bevat-

ten :

NaabOjbij lOc.M:'. serum vervangen verschuiving op,

bloed gevoegd zijn, door 0.6 c.M-' iso- dan zou in 't laatste

komt het chloor- |°",','j,'',''^
Na.S04- geval het chloor-

gehalte van 4 c.M:'. 'Hc't dilomgehalte
^^^^"^ ''^" '^ '^•^^

'

serum overeen met: ^a" 4 c.M;<. serum ^^'"'^ overeen ko-

komt overeen met: nien met

:

5.5-0.6
4.87 C.M3 AgN03,^'^;^^'' 4.59 c.M:<. AgNO^

,
4.34 c.M3. AgN03 5.5

\
j I

4.33 C.M3. AgNO^

^- X4.87 =

Of dan niel waars,-|,,j„iijk ook .!< pemealuli(..i( der uverigo lid.aan.s-
cellen gewijzigd is.

Immers de ,.ern,eal.ilitoit der roode bloedlicl.aainpjes is zeer c.,,,-
s(am. ,nd,e.> de Hdoorstofwsseiiny- nonriaal i.. Ho. zieUu.. i.ulivid,,
ook ,s. ind.en de chloorslofwisselino. „on„aal is, vindi „ien dat de
permeabiliteit der l.loedliH,aa,npjes ook normaal is. \n wornt hij de
pafenten met ddoorretentie een verandenie pe-n,eabiliteit oevonden
i>it w,jsl er dns op, dat in het organisme invloeden zijn ue.-kzaam
geweest d,e .en n.aol.tii^en invloed op de pern.eabdilei. der n.ode
bloedhchaampies hebben ni.geoefend. Waar dan deze schadelijke
i-.vloeden de zoo ronsiante |.ermeabiliteit der roode bloedcellen hebluM.
kunnen wyz.gen, is uellieht de ondersiHIinu- niet te gewaa-d dat
-ok de permeabilitei, der andere lichaam.scelle,. beïnvloed is 'Men
weet^ nnmers. dal in vele opzu-hten zelfs de permeabiliteit vanroode
bloedbchaampies en overige lichaamscellen overeenkon.t. Men weet
dat^ onder nnloed van znren die permeabilileü op gelijke wijze ver-
anderd wordt. Dan ligt de conclusie toch niet ver, 'dat, indien innvo de zoo constante permeabiliteit der bloedlichaa.npjes heeft bele-
den ook ,1e permeabiliteit der andere lichaamscellen gemodific°eerd
zou kunnen zijn.

^

Concl tl .y i e s.

Op grond van deze feiten zou men zich de volgende voorstelling
kunnen maken. °

Gelijk men in vitro door toevoeging van zuren de permeabiliteit der cellenkan veranderen, ge^üedl dit in vivo door andere invloeden hij sonvniae
koortsige ziekten. Zoo gaat in het laatste geval het ddoor onder dezelfde

97
Verslagen der Afdeeiing Natuurk. Dl. XXI. A". 1'JI2/13.
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omstandigheden in de cellen, waaronder hef hij den normalen menxch

uit de cellen treedt. Dit kan ten gevolge hebben, dat het chloor hij

deze patiettten niet uit de ivee/sel.s aan het bloed l'an irorde)) a/gegeren.

Het constant zijn van de ctdoorverschuiving hij gezonde en zieke

menschen met normale chloorstoficUseling, het constant zijn van de

"(itloorverschniring in omgekeerde richting hij menschen met chloorreten-

tie, wijst o/) de mogelijkheid, dat een genujzigde permeabiliteit der

cellen behoort tot de oorzaken van de chloorretentie bij koortsige ziekten.

Groningen, Maart 1913.

Physiologie. — De Heer Wkktheim Sai.omonson biedt cene mede-

deeliiig aan van den Heer Dr. L. J. J. Mlskkns, ,,De Rol-

heweging en de opstijgende ve.itibularis-verbindingen. {Fasciculus

Deiters Asce7i(len.^)"

.

(.Mutle aangobodeii door ilen Heer Wixklkk).

Tot goed begrip van hetgeen volgt, zij er op gewezen, dat onder

de benaming rolbeweging samengevat wordt liet complex van \er-

yeliijnseleii vroeger beschreven '), zoodal de d wangbeweging nog

gerekend wordt aanwezig Ie zijn, zoolang de kop nog om de lichaams-

as (halswervel-kolom) geroteerd gedragen wordt en nog dnidelijke

neiging beslaat naar één kant om te vallen en besliste vooi'liefde o|)

één kant te liggen, bij uitsluiting van de andere zijde.

Een groot aantal e.xperimenten omtrent den N. Vestibniaris voor-

namelijk aan katten, heb ik gerangschikt al naar de analomisch

(met de Marchi-metliode~) vastgestelde laesics.

In een eerste groep worden ondergebracht al de gevallen, waarin

de vestibularis-w'ortel direct getroffen was door liet verwondende

instrument, of alliians zoo intensief ontaard door rekking of anders-

zins, dat oen ernstige laesie van don wortel, geheel of gedeeltelijk,

moest worden aangenomen. Deze veronderstelling n.1. van ernslige

verwonding van don n. vestibniaris bij gevonden com|)acte ontaarding

van don worlel wiiii in wa<vrschijnlijkheid, uls men in deze groep

den duur der rolbewegingen vergelijkl met den duur dezer bewegin-

gen in de andere groepen alsook mol dio der manege-bewegingon

in een vroegere publicatie ); dan Ireft n.1. de veel langere duur

') Verhandelingen der Kon. Akad. van Wetenschappen. Deel Vlll, No. o, 1902.

Journal of Physiology XXX 1004, p. 204—221.

'-) Verslag dor verjradcMing der Wis- en Xaliiurki'ndijrc Afd. der Kern. Akadeniie

V. Welenscliappcn 20 Ocl. 1912. De aclilersle langsbundel en de manege-beweging.
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der (Iwaii^hcwc'j'inj^fii, ii;i (/irectc verwomliiig \aii tieii vesliixiliu'is-

vvüitel, il. i. bij tie iuiatoniiscli vast te stellen degeneralie als boven

bedoeld.

Feitelijk treft men hij knitcii alleen na direrte verwonding \an

den N. X'estibnlaris wckcMi lang (liir(>ii(le rolliewegingcn, als na

labyrintli-wegnanie bij konijnen, aai' ; na iaesie der \e.stibnlaris-

kernen, en a Inrliuri der oustijgende svslenien, nei-nil men slechts

ile bovenbedoelde verschijnselen waar.

Mesclionwt men deze eerste groep wat nanwkenrigor, dan treft

ons al dadelijk, dat zonder nitzondering de rollxnveging geschiedt

in ile/.elt'de richting, n.l. zimp, dat ^e \oeomotie daariiij steeds plaats

greep natir de zij<le der verw(>n<ling'.'). Meestal is in het begin een

draaiing van de oogbailen om hnn antero-posterieni-e as in denzelf-

den zin daarbij vast Ie stellen en onk myslagnilbrme bewegingen

der oogbailen, langzaam in den /.in der rolling en ving torng naar

den normaal-stand (vergel. 1).

In de latere stadiën treft nog, hoe de dieren bij voorkenr op de

gelaedeerde kant gaan liggen, en alleen naar die kant zich zondei'

noemenswaarden tegenstand op de onderlaag laten neerdrid<keii, dit

alles in overeenstemming met de andeic [troeven \an 1'"loi kkns,

ScHii'F en Cyon, en de nieuwere van E\v.\ld, Winklkk. Iïakteis e.a.

omtrent verwondingen van het booggang-appai'aat en dooi'snijding

van den N. aenstico-vestibnlari.s).

Zijn de i-olbewegingen goed en wel gecompenseerd, dan gelukt het

door blinddoeken, door een emotie te verwekken of door de val[»roer

van Makev te verrichten (het laten vallen van een aan de pooten

opgelicht i)roefdier, waarbij de kat steeds op de pooten terechr komt)

ile oorspronkelijke rotatie weer tol waarnenüng te brengen. (>()k in

epileptische aanvallen werd een afwijking in den zelfden zin weder

waargenomen.

Eigenaardig is dat in elher-naicose enkele malen een rotatie in

den tegengestelden zin werd genoteerd ').

Gaat deze regel o|) voor alle proefdieren, hetzij nitsluitentl de

1) De richting tier locomolie l)ij de dwangbewegingen wordl beoordeeld van uit

de oorspronkelijke positie van liet dier zelf. Daar ook dit niet liehoedt voor ver-

warring (b.v een ziek raensch in bed liggende vertoont negatieve geotropie ver-

geleken mei alle andere werveldieren) wordt de stand van het dier steeds terug

gedacht in dien der eenvoudigste werveldieren, mei de eenvoudigste dwangbe-

wegingen, de visschen. Dit detail zal van belang blijken, wanneer de analyse der

dwangbewegingen zal gevolgd worden door die der blikverlammingen, geconjugeerde

deviatie en andere neurologische syndromen.

) Vergelijkbare waarnemingen bij Risien PüSSELL, Phil. Transactions CLXXXV
biz. 837, 1894 en Rothfeld, Pflügers Arcliiv. 149 blz. 4t(>, 1912,
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vestibularisworlel, liolzij onk de aciisticus, liet tuberculinuaoiistifum,

het corpus lestiforine en de middelste klein-liersensteel mede belrolten

warrii, voor de anatomische verbindingen van den n. vestibniaris

iNFDL :i.

f

)
r

i

I

zijn die individuen voornaniolijk \aii belang, waarbij — min ot'meer

door een toeval — nilshiitend de vestibniaris tieheei of gedeeltelijk

ontaard gevonden werd.
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IJici'liij (lioiil voftral N'criiiolil konijn \, waar do |iuis |)otro-;a \an

liet corelielluiii werd yoi'xslii'iicord en loevalliji^ als iiilsluilende ncvcn-

laesie do n. veslihularis ontaard gevonden werd. Hier konden de

niteengevallon niei'gselieden gevolgd worden \nl. naar 15 celgroepen

naar liet triangniaris-aandeel (volgens FrsK) en lüvnms deseendens

van den DKri'EKsclien kern, naar do medio-dorsale groep on naar do

streek van den kern \ an Hkciitrukw en van den medialen klein

Hersenkern (Nuc. teoli.)-

In geen enkel uer dieren <Ier eerste groep werd ontaarding aan-

getrollen, noch opslijgeiid nocli atdalend, in liet areaal van den aeli-

torsten langsljnndel, (A.L.B.) en Fascicidns Dkitkks aseendens (F. 1). A.).

In de tweede groe[) werden ondergebrarlit de gexallen, waarin een

geringe laesie van den n. veslihularis bestond, kenbaar door een niet-

eompaete ontaarding in die zenuw en zeker niet veroorzaakt door

een directe laesie, doch door een indirecte, ate veivscliniving van den

scliedeliidiond, nabijheid \an een nialacischen haard, ook wel door

retrograde ontaarding. Hierbij valt al dadelijk op, datde n. vestibnlaris

niet slechts na een operatie in de achterste schedelgroeve aan neven-

laesie is blootgesteld, doch dat de verwondbaarheid van deze her-

senzennw ook na de \erwondiiigen op grooten al'sland lot uiting

schijnt te komen. De 3 gevallen (107, 1.08, 109) betrefien zulke

verwondingen, vul. van de streek der achterste commissuur.

Deze gevallen \an dwangbeweging zijn echter geenszins gelijk-

waardig te achten. Het duidelijkst schijnt het verband tusschen de niet

bedoelde Vestibularis-laesie links en de rol- ou de manege-beweging

iiaar die zelfde zijde bij kat 108, aangezien hier geen enkele oid-

aarding in het .secundaire vestibularis-sjsteem ge\onden wordt. Daar-

entegen vindt men in 107 een geringe Iwijtelachtige ontaarding in

den L. vestibnlaris. die noch verantwoordelijk kan worden gesteld

voor de langdurige maiiegebeweging naar rechts, noch voor de lang-

durige rolbeweging naar links. (4elijk wij bij een vroegere gelegen-

heid ') zagen, is de afdalende ontaarding van het meest mediale

segment van den A. L. 11. aan de geopereerde zijde') een gewone

bevinding bij <lie dieren welke na laesie van de streek der kern

der achterste commissuur manegebeweging naar de zieke zijde

maakten. Voor de rolbeweging naar de linkerzijde meende ik de

afdalende ontaarding van den bundel lateraal van den A. !.. B.

(aldus door Probst '') genoemd) aansprakelijk te moeten stellen terwijl

') Verslag der vergadering wis- uu iiuluurk. Ald dur Kon. Akad. '25 üct. 1912.

') Vergel. Büyue. Neurologisc.hes Gentralbiatt. 1894. BIz. 467.

8) Jahrbücher für Psychialiie und Nairologie 1903 XXIII. H. I. P. 17.
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ook Kakpi-Cs en Economo ') deze oiilaarding, evfiu-eus tot den IV

Kern, liehben opgemerkt hij dieren, die niv de genoemde laesie rol-

beweging dl' lol-land naar de gezonde zijde vertoonden.

Tot nader orde meende ik derhalve in dezen korten bundel het

analogon te zien van den afdaienden conimissnro-mednllairen bundel,

wat de dwangbeweging in het horizontale vlak betreft. Deze beide

bundels zouden dus te beschonweu zijn als de centrifugale baan van

het supra-vestibulairo retlex-sjsteem, waarvan wij in de vorige mede-

deeling en in deze de ceutripetale Itanen beschrijven. Latere ervaringen

dwingen mij intusschen omtrent de l)eteekenis \an dezen bundel de

noodige reserve te bewaren. In J08 zijn de preparaten niet zoo onbe-

rispelijk, dat een anah'.se kan worden doorgevoerd. Of lie interstitio-

s|)inale baan iets met dwangbeweging te maken heeft, vermag ik

niet te ontkennen noch te bevestigen.

Ook na verwonding in de streek der pjramide kruising (145) kwam
afstand-Iaesie van den n. vestibularis tot waarneming ").

Dat deze indirecte hxesies (door verschuiving van sehedelinhoud

enz.) zeer degelijk ook functie-afwijkingen geven van dezelfde orde,

als die waargenomen na directe verwonding van de zenuw, blijkt

uit de richting dei' dwangbeweging nl. steeds rolling naar de zijde

waar vestibularisvezelen ontaard waren gevonden. Dit was in alle

gevallen aan de contralaterale zijde der primaire \eiwonding. De
duur dezer dwangbeweging, na indirecte vestibularis-laesie, bedroeg

belangrijk minder dan die in de eerste groep.

Wat het achterste langs-bundel-systeem betreft, alleen in 109 was

er eenige geringe ontaarding in het laterale deel van den Fascicidus

Dkitkrs Aocendens (Lk\\ andowsky, Winklek), welke vermoedelijk .samen

hangt met het feit, dat ook de Nucleus DKtTKRS links eenigermate

geleden heeft, getuige de daar ter plaatse gevonden onlaardingskorrels.

In de nu volgende 3 gevallen betrof de verwonding de streek van

het Deiters-kernen-complex, waarbij echter tevens de instraling van

den n. vestibularis aan ééne of beide zijtien niet vrij van ontaarding

gevonden wordt '). De waargenoraen rolbeweging (in zijn ludimentaire

manifestaties, als op één kant liggen, vallen naar één kant, kopdraaing

1) Arcliiv f. Psychiatiie Bd. 46. S. 399.

') Dit is overigens wolbekend in de menschelijke pathologie, waaruit men weet,

dal aandoeningen — waar dan ook binnen den schedel-kapsel — niet alleen

objectieve vestibularissymptomen (ca. refleclorische oogbewegingsafwijkingen) doch

vooral ook subjectieve stoornissen als duizeligheid veroorzaken.

') Dil is de reden, waarom hel niet mogelijk is, anders dan vermoedensgewijs,

op grond van deze proeven een aanvang te maken met de pliysiologisclie analyse *

der onderdeden van het Deiters Complex. \
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naar één zijde) komt overeen met do laesie, in den n. veslihidaris

aangetrolibn. Wegens het aangedaan zijn der kernen is liet geen

wonder dat hier ook ontaarding in de secniidaire opstijgende lianen

niet vermist wordt. \'oor de anatomiseh-physiologische anal^.se zijn

deze gevallen echter weinig hniikhaar, aangezien uit d(>rgelijko

ingewikkelde laesies geen eid<ele veilige conolusie getrokken worden

kan. Volgens de vorige mededeeling omtrent de manege beweging,

welke afwijking nimmer zuiver door mij werd waargenomen t.g. v.

directe vestibularis-xerwonding. moet wel verband worden aange-

nomen tnsschen de laesie van Dkitkhs kern rechts in JJ3 en 118,

den (gekniisten) o[)Stijgen(len bundel in den linker A. L. B. en de manege-

beweging naar rechts.

Ingewikkelde verwondingen trefi'en wij eveneens in groep III.

Feitelijk kan \an geen enkel proefdier gezegd worden, dat een

bepaalde cellengrocp van het Deiters-complex uitsluitend getroffen

werd. Alleen in VIII en 99 treilen vvij de ontaarding beperkt op

een deel \an het Deiters-coin[)lex (Ramus descendens). Hier valt in

het oog, dat beide dieren, bij belangrijk verschil in uitgebreidheid

van verwonding, toch één zelfde type van rolbeweging vertoonen

n.1. naar de gezonde zijde. Hierbij moet de opmerking ingelascht,

dat in geen enkel mijner proefdieren met directe of indirecte ver-

wonding van de zenuw zelf deze rolling naar de (jezonde zijde i.s

waargenomen. Voorts treft het dal in beide gevallen ieder spoor van

ontaarding in den A.L.B, en den F. D. A. gemist wordt.

Ten opzichte van sagittale laesies, onmiddellijk lateraal van den

achtersten langsbundel. vullen 14<3 en 158 elkander zeer gelukkig

aan. Terwijl de uitgebreide sagittale snede in 158 feitelijk het geheele

L. Deiters-complex van de raphe afsnijdt, geschiedt dit in 146, waar

de kleinere laesie juist distaal van de genoemde begint en zich nog

een eindweegs medulla-waarts voortzet, alleen met het distale

gedeelte van den Ramus descendens. In beide gevallen werd gedurende

langer (158) en korter fI46) tijd valneiging naar de i/e:o)ide zijde

waargenomen. Alleen bij de proximale laesie vinden wij ontaarding

in liet gelijkzijdige middelste deel van den F. D. A. Bij proefdier

14B bestaat noch in den Ramus descendens noch in den F. D. A.

voldoende ontaarding om verantwoordelijk te worden gesteld \ooi-

de overigens
,
.geringe neiging tot \allen naar rechts" eenige dagen

na de operatie genoteerd. Misschien mag worden aangenomen, dat

hier de bloeduitstorting rechts van den A. L. B. door mechanischen

druk, de functie van den Ramus descendens en den Nuc. Dkiters

verhinderde, en als prikkel werkzaam was, zonder uiteenvallen van

mergscheeden te verooi'zaken. In het geval van J58 werd in ovei--
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ceiislemmiim' met do uekniiste opstijiiende Deiters-A. Ij. li.-vezelen

ook j!;ediireii(k' 9 dagon iimneg,L'l)e\VL'giiig naar de i/ecomU' zijde

geiiotCLM-d ; in 14(i slechts gedurende eenige dagen neiging daartoe.

Dat de gekruist opstijgende Deiters-A. 1.. ü.-liundel i)ij uitgebreide

h\esie van ilen Deiters-kern zicli niet uitsiuitentl op liet areaal van

den A. L. B. Ix'iiaall, kunnen wij niet slechts bij i.58 docii ook bij

113 constateeren.

De gevallen, opgenomen in groep IV (verwonding van het langs

bundel-systeem) laten zich volgens de physiologische gegevens iii 2

ondergroepen vordeclen. De eerste ondergroep omvat 7 dieren, die alle

geduiende meerdere dagen rolbewegingen naar de zieke zijde vol-

voerden, in al deze dieren was de Fase. Deiteks aseendens {>( wel

direct door de verwonding getroffen nï vei'keerde althans in een

uitgesproken toestand van ontaarding, t. g. v. van een laesie in de

sli'eek onmiddellijk oraal van het Deitcrs-complex. De zwarlgekleurde

korrels, het bewijs leverende van intense opstijgende degeneratie

(afdalende vezelen komen in den Fase. Deitkrs Aseendens niet voor)

vindt men slechts in 92, 03 en serie 3 (Hesta) over het gelieele

areaal verspreid; in de overigen is uitsluitend de laterale helft van

den fascikel aangedaan, in 3 gevallen ten gevolge van traumatische

vernieling uitsluitend van dil areaal.

Zeer instructief is in dit opzicht J 50, waar uitsluitend de lateraalste

punt van den fascikel getroffen werd ter hoogte \an de corpora

quadrigemina posteriora, benevens deelen, die stellig niets met dwang-

bewegingen en secundaire vestibidari.s-verbiudingen te maken heliben.

Zeer instructief is verder de vergelijking van 90 en 92; in beide

gevallen zijn beide A.L.B, doorsneden, doch in het eene geval is

bovendien de recliler fascikel, in het andere de linker fascikel

(Dkiters aseendens) door. De rolbewegingen iii al deze dieren waren

in de richting van de ver\> onde (en geheel of in zijn laterale helft

ontaarde) Fase. Dkitkhs a.scendens.

De gezamenlijke laesies in deze ondergroep betreffende verwon-

dingen in den F.D.A. over zijn geheele caudaal-orale uitbreiding, d.i.

van het |)ro.\imale deel van het Deiters-Complex lot oraal van den

4den kern. Het is oj) dezen grond en wegens de oinstandigiicid, dat

bij uitsluitende verwonding der dislale deelen van den Nuc. DErrEKs

(95) dit areaal vrij van ontaarding getrolfen wordt, dat ik den

oorsprong \an dit deel \au F. 1). A. in de middelste en pro.ximale

celgroepen van DK.rrKKs kern meen te moeten aannenn'u. N'erder oraal

van den 4den Nucleus hel) ik dezen bundel niet vermogen ts

vervolgen ; en het is ook wel aan de beperkte lengte van dezen

bundel toe te schrijven, dat in 1 14, waar ü[) den overgang van de
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iicliierste corpoi-n (|u;iilrigx'iMiiui naar de voorste het jtelieele areaal ver-

woest is. iii liet s^elieel geen roll)e\vegingeii meer werden waargeiioinen,

wel cciilei' dwangbevveging iii liet derde vlak n\. steigeren, waaraan

evenals aan /.ijn anatoniiscli snbsiraat, een alxonderlijke studie zal

gewijd worden. De eerste onderzoekers, die 0|) de beteekcnis van

den K. Deitkrs ase. voor liet Deilers-couiplex en als afzonderlijke

analiMnisehe entiteit wezen, Lkwanfjowsky en ('. Winkler geven aan,

dat de Fase. Deil. ascendeiis zich in den 4den en .'iden kern nilpul.

Ter vergelijking is hier ook 189 in deze serie geplaatst, omdat in

dit dier aitsliütend de liidver achterste langsbnndel getroHeii was, met

zeldzaam uitgesproken manegebeweging naar R. gedurende 10 dagen.

Er was echter geen spoor van rol beweging.

In de tweede ondergroe[) (Groeji IV) zijn 4 dieren ondergebracht,

bij welke een korter ot' langer durende rolbeweging naar óe gezonde

zijde werd waargenomen na directe verwonding van den F. D. A.

Ook in deze dieren kon, naar het mij vooi'komt, worden uitgesloten,

scheen het althans uiterst onwaarschijnlijk, dat eenige verwonding

middellijk of onmiddellijk van den N. vestibularis of van zijn eind-

kernen \oor de waaL'genomen d wangbewegingen aansprakelijk kon

worden gesteld. Door de omstandigheid, dat in de 5 dieren, die het

zuiverst, en ten deele het langst, de rol bewegingen naar de gezonde

kant volvoerden 158, 91, H8, 221 en ook 5 (Economo en

Karplns) een uitsluitende laesie gevonden werd van het middelste

en mediale deel van den fascikel, acht ik het vermoeden gewettigd,

dat in dit deel van het areaal vezelen verloopen, die de opstijgende

verbindingen vertegenwoordigen van de caudale deelen van het

Deiters-kern-comple.\. Men herinnert zich, dat bij ontaarding, geloca-

liseerd in deze laatste celgroepen, eveneens rolbeweging naar de

gezonde zijde het gevolg was. Verder valt in het oog, hoe in al

deze 5 dieren de rolbeweging naar de gezonde zijde gecombineerd

voorkwam met manegebeweging eveneens naar de gezonde zijde,

hetgeen niet te verwonderen is, daar, gelijk in een vorige mededee-

ling werd betoogd het bestaan van een homolateralen, vermoedelijk

uit lïKCiiTEKEw's kcm ontspringenden, bundel uiterst waarschijnlijk is,

waarvan de opstijgende ontaardijig manegebeweging naar de gezonde

zijde \eroorzaakt.

Interessant is. dat in de kat (iS. in de laatste dagen, een maximale

kopdraaiïng naar de gezonde zijde W3rd waargenomen, die vermoe-

delijk een gevolg is van de bloeding, die uitsluitend het middelste

deel van den F. D. A. betrof.

In een schema heb ik getracht de voornaamste resultaten van dit

ondei-zoek duidelijk te maken. Vergelijken wij deze gegevens der physio-
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lojjit'C-lie aiialvse tier opstijgeiule verbiiniiiigcii van hel Deitei>-fumi>lex,

met hetgeen Fi.oi ren8, Spamhr, Cyon, E\vai,d, Haranyi, Camis e. a.

omtrent de pliysiologie der booggangen hebben aan het licht gebracht,

dan ligt het vermoeden voor de hand, dat niet name de voorste

verticale en de horizontale booggangen met bovenbedoelde celgroepen,

in anatomisch en phy.-iiologiscli verband sltvan, met dien verstande,

(hu ieder van die beide booggangen door veslibnlaire vezelen

aan beide zijden der raphe in verband staat met 2 celgroepen van

hel Deiters-kern-complex, waarvan telkens de eene de dwangbeweging

(manege, rolling) naar de zieke zijde, de andere naar de gezonde

zijde beheerscht.

Een principieel verschil is alleen gelegen in de centrale verbinding

dezer kerngroepen. De opstijgende verbindingen der celgroep, die de

manegebewegingen naar de zich' zijde bezorgt, kruisen, terwijl de

l)eide centrtile verbindingen van den verticalen booggang uitsluitend

homolateraal blijven. In anatomisch opzicht zij nog opgemerkt, dat,

evenals het areaal van den F. D. A. in verschillende individuen

niet onbelangrijke tectonischc verschillen vertoont, zoo ook de respec-

tieve arealen der opstijgende bundels aan wisselingen onderhevig

schijnen. Daarentegen behouden. — altiians volgens mijne prepa-

raten. — de in den eigenlijken A. L. B. opstijgende en afdalende

bundels vrijwel constant hun positie. Met name de twee afdalende

bundels (de commissuro-medullaire en de interstitio-spinale bundels)

vindt men steetls en uii-luitcnd in iicl mediale gedeelte gelegen,

onndddellijk aansluitende aan den gekruisten opstijgenden Dkitkrs

A. L. H. bundel. Ook de laterale bundel in den Fase. DEiTiUis ascendens,

waarvan directe verwonding steeds i'olbewegingen naar de zieke zijde

tengevolge had, wordt consiani in de uiterste punt van tien hoorn

van den F. D. A. aangetrollen. Daarentegen schijnt de begrenzing

der 2 andere bundel.^ (nl. de gelijkzijdige Hechterew-F. D. .A .-bundel,

waarvan de ontaarding manege naar de gezonde kant, en de gelijk-

zijdige Descendens-F. D. A. -bundel, waarvan de ontaarding rolbewe-

ging naar de gezonde kant tengevolge had), binnen liet aieaal min-

der scherp bepaald te zijn.

Vergelijkt men in de verschdlentle groepen \an proefnemingen den

duur en den graad der manege- en rol-bewegingen met elkaar, dan

blijken verwondingen in de verschillende neuronen len opzichie der

bewegingen zeer verschillende valentie te hebben. Zoo zien wij, na uit-

sluitende vestibularis laesie uitsluitend volledige rullK-wegingen naar

de verwonde zijde optreden, zooals wij die nimmer zien na laesie

van de betrokken kernen, en nog minder van hun secundaire systemen.

.Manegebewegingen komen, naar het sciiijnt, alleen bij ontaarding der
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betrokken kofiioii en hnn coiiti-alc vcrhindingcii tof uiting-, omdat

bij veslil)nliirisltiesie ile rolhewcginf^en als ret^el zoozeer ovei'wejjen

(lal (Ic (Iwangbeweging in iiel horizontale \ lak (manegebeweging)

geheel op den achtergrond komt. Gelijk in de taliel zeer dnideiijk

naar voren springt, vindt men in de meeste verwondingen der

o|)siijgende veslibnlaris-veriiindingen combinaties dezer beide pi'inci-

pieel verschillende, en ieder aan een eigen anatomiscii substraat

gebonden d wangbewegingen. Van de (juanliteit der onderbroken

vezelen hangt vooral af de intensiteit en de dnur der dwangbe-

wegingen ; de compensatie schijnt, hoe meer centraal de laesie is,

des te sneller tot stand te komen.

Is een lokale bloeduitstorting tot stand gekomen ter |)laalste van

een der afdeelingen \an het A. L. B. systeem, dan wordt in onge-

woon heftige wijze de dwangbeweging verricht (90) of ontstaat een

maximale dwangstand, die krampachtig vastgehouden wordt (68).

Alles samenvattende, kunnen wij aldus in het eigenlijke leiigte-

bundel-systeem (A. L. B. -f- F. 1). A.) een viertal opstijgende bundels

onderscheiden, als secundaire (of tertiaire) vestil)ularis-\erbindingen

met de trochlearis- en oculomolorius-kernen, doch zeker ook met de

kerngroep van de achterste commissuur. üe 2 lateraalste bundels,

in den vleugel der F. D. A. gelegen, hebben in functioneel opzicht

uitsluitend te doen met de rolbeweging en verwante sjniptoom-

groepen (de oogscheefstand van Magendie-Hertwio etc); verwonding

en daarop volgende opstijgende ontaarding van den lateraalslen bundel

\eroorzaakt voorbijgaande i'ol beweging naar de zieke zijde (fase.

veslibulo-tegmentalis lateralis); ontaarding van de meer naar de

middellijn gelegen vezelgroep rolbeweging naar de gezonde zijde

(fasc- vestibulotegmentalis medialis). Deze beide bundels nemen ver-

moedelijk hun oorsprong resp. uit den kern van Bk.chtekkw en

den Kamus descendens Nuc. VIII van dezelfile zijde, llun vezelen

eindigen gi'oolendeels oraal van den IV'^'" kern.

Meer naar di' middellijn toe, dus in hel mediale deel van den

F. D. A. en het laterale deel van den A. L. H. treffen wij eveneens

2 vezelbundels, waarvan opstijgende ontaarding iuiim'()e-bc'wc(/iii(j met

geconjugeerde deviatie der oogen in het horizontale vlak naar de

gezonde zijde, uitlokt. De laleralcr gelegen i)un(lel (f. vestibulo-

mesencephalicus homolaleralis) neemt zijn oorsprong uit de orale

deelen van het l)eiters-kern-< 'omplex van dezelfde zijde en zijn ont-

aarding veroorzaakt tijdelijke manege-beweging naar de gezonde

zijde. De medialer gelegen meer volumineuze bundel is afkomstig

uit Deiters Nucleus van de antlere zijde (f. vestibulo-mesencephalicus
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cTiicialtis), en zijn oiihuudiiig \ eiuorzauUl eveneens inanegeltewejrinu.-

naar de gezonde zijde. De laterale bundel is vermoedelijk afkomstig-

uit de proximodorsale deelen van hel Deiters-Conii)]ex.

Verder helthen wij leeren kennen een 3 tal afdalende bnndels in

liet L.B. svsteeni, waarvan er twee gelejien zijn in liet mediale deel

van den A.L.B, en een latero-ventraal van den F.D.A. Alle 3 bundels

ontstaan ongetwijfeld in liel kern complex van de achterste com-

niissuur. De meest mediale in den A.L.B, is een bundel, die ontaard

gevonden werd aan de geopereerde zijde in die gevallen, waarbij

t.g.v. een laesie oraal van de roode kern nianegebeweging naar

de zieke zijde optrail. Daarom schijnt iiel weinig gewaagd te onder-

stellen, dat deze bundel — tot de meduUa oblongata te vervolgen —
den centrifugalcn anu vertegenwoordigt van den retlexboog, op de

functie waarvan hel liewegingsevenwicht in het horizontale vlak

berust en waarvan hel vestibuhxir-apparaal in ieder geval een uiterst

belangrijke bron van |)iikkels is. Deze commissuro-meduUaire bundel

zou dus, in de nomenclatuur van Shkürington, de ,,linal common

patii" zijn voor i-etleclorische beweging in het horizontale vlak naar

dezelfde zijde. De preparaten schijnen er op te wijzen dat deze

bundel gedeeltelijk in het venirale deel van de achterste conimissmir

kruist. Daar mijne Marchi-preparaten niet toelaten, een oordeel Ie

vormen omtrent het nauwkeurig verloop binnen het comniissunr-

complex, heb ik mij in het schema aan de door de L.\nge bevestigde

gegevens van Ïvamon v C.wai, gehouden.

Aan iedere zijde van de middellijn hebben wij leeren kennen 2

centri-petale bundels, die diezelfile beweging doch naar de iiczonde

zijde beheerschen.

Ten opzichte der locomolie in het vlak. lnodrecht oj» de iengte-as

\an het dier, dus lolbeweging, vinden wij een aiudoge verhouding,

in zooverre als ook hier aan beide zijden van de raphe in den

F. 1). A. 2 opstijgende bundels gevonden worden, waarvan een laesie

(rcsp. ()|.stijgende ontaarding) rolbeweging veroorzaakt. Beide bundels

zijn uil het Deiters-complex derzelfde zijde afkomstig fin afwijking

der bundels voor de beweging in het horizontale vlak, waarvan de

meest volumineuse in de medulla de raphe kruistV

Het meest laterale deel schijnt in hel bijzonder met mlbeweging

naar de zieke zijde in verband te slaan, terwijl de meest mediale

vezelen met ilie voor rolling naar de gezonde zijde te doen hebben.

Deze bundels eindigen in overeenstemming met Winki.kr en van

Gkhi'chten in de streek der IV kernen eu lu'l dislale di'cl dei- Ui

kernen.

De centrifugale arm van dezen letlexlK.og kwam in mijne experi-
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serieön. vervaard ifj,(l \an kallen, l)ij welke een xerwoiidiiig; in

de streek der kernen der aclilersle ( '(ininiissinii- was aaiigduaclil,

zoude de bundel, laleraal van den A. L. 1!.. die afdalend lol de

IV kern en nuc. roliculariy eenlralis ontaardt, /.eer wel aks /oodaniy-

kunnen worden vermoed. Ik moet mij echter de noodijfe reserve

\'(ioilieli(iuden (Mulri'ut de \raa(^. ot' znlk een centririiiiale Imndel

bestaat, die met rolbeweging in xerband slaat.

Een grooter aantal [)roefdieren alleen kan beslissing geven. Of, en

welke, functie de f. interstitio-spinalis ten opzichte der dwangbewe-

gingen vervult, daaromtrent kan ik mij evennnn uilen.

Plantkunde. — De Heer Moi.L biedl eene mededeeling aan van

den Heer C. van VVissp;lingh : ,.Om;r den nucleolus ai de

knryokinese bij Zyijnema."

(Mede aangeboden door den Heer F. A. F. C. Went).

Terwijl Spiroyi/rd zeer dikwijls lieeft gediend als object voor liet

onderzoek van de kern en de kerndeeling, hebben, voor zoover mij

bekend, tot nu toe nog slechts twee onderzoekers daarvan bij Zt/t/-

neinn een studie gemaakt. Dat deze laatste alg meer met rust

is gelaten, daarover behoeft men zich niet te \erwonderen. De
afmetingen der cellen en kernen zijn zooveel kleiner dan die der

dikste Spirogjp-n-ëoorten. dat het te verwachten is, dat bij het karvo-

kinetisch onderzoek zich nog grootere moeilijkheden zullen voor-

doen dan bij Spiroyi/n). Dit is inderdaad het geval en bij de be-

studeering der karyokinese ben ik dan ook bij Zygnemn niet zoo

in de details van dit proces kunnen doordringen dan bij verschillende

soorten van het geslacht Spinxjtjra.

Het eerst werd de karvokinese bij Zi/yneina bestudeerd door M.abki,

L. Merriman '). De naam van de onderzochte soort kon door haar

niet met zekei-heid worden vastgesteld, omdat geen zygosporen ter

liarer beschikking waren. In hoofdzaak leidde het onderzoek tot de

volgende resultaten.

Bij Zyynema wordt volgens schrijfster in de kern geen lichaam

gevonden, dat met de nucleolen der hoogere planten overeenkomt.

In liet midden van de kern bevindt zich een centraal lichaam, dat

door het groptste deel der chromaiinekorrels gevormd is, terwijl de

M Mabel L. Merriman, Nucleai- division in Zygneinu, Rfpriiiteil IVcin The Bu-

tanical Gazelle, il. Jan. ILÜü, p. 4:3—53.
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rest in liet [leriplierische netwerk tusscheii liet centrale lichaam en

den kernwand is gelegen. Gedurende de karjokinese verdeelt liet

centrale lichaam zich in vele lichaampjes, terwijl de korrels in het

netwerk grooter woi'den. ü[) deze wijze ontstaan 20 of meer meest

losse chromosomen. Een sjiirem wordt niet gevormd. De chromo-

somen komen in een kring om het ceiilruni te liggen. De kernwand

lost op. Dan komen de chromosoinen dichter bij elkaar, vereenigen

zich tof 4 tol () tetrjdeii of groepen van vier. die in twee dicht bij

elkaar liggeiule, evenwijtlige vlakken een |)laals verkrijgen. De

chromosomen dezer beide vlakken gaan \an elkaar. ( )verlangsche

splijting heeft niet plaats. De groepen van vier verdeelen zich uii in

kleinere groc|)en. die twee ringen vormen. Daarna wordt hel ccni rak-

lichaam gestinnd, waaraan gewoonlijk tie meesie chromosomen deel-

nemen. Ook ontstaat weder een keniwaml. .Men neemi dochter-

kernen waar niut vele telraedrische korrels, met meerdere massa's

en met een enkele massa.

Door EiD. EscoYKZ ') werd de i<crn en de Icaryokinese bij een

Zi/i/nema bestndeerd, waarvan hij veronderstelde, dat ze een andei-e

soort was dan de door Miss Mkrrim.vx onderzochte, maar waarvan

hij ook den soortnaam niet kon vaststellen.

EscoYEZ kwam tot geheel andere residtaten dan Miss Mkrkim.vn.

Volgens hem kan men bij de rustende kern een netwerk onder-

scheiden, een gewonen niicleolus en een kcrnwand. Zelden komen

in de kern twee nnclooli voor. Volgens Escoyez bevindt de nncle-

olus zich in een holte (cavité iiérinucléohiire), die door een zeer

dunne membraan begrensd is. Hij acht hel echter mogelijk, dal deze

holte bij het lixeercn ontslaan is. De nncleolus is volgens hem meest

spherisch en homogeen, doch in sommige gevallen vertoont ze een

onregelmaligen, zeer afwijkenden vorm.

Gedurende de projihase der karvokinesc ontstaan volgens Escoyez

dikkere deelen iii hel netwerk, dat een lossere structuur vertoont.

Ten slotte hebben zich 30 tot 40 chi'omosonien gevormd, die op

stiuifjes gelijken.

De chroinosonien unl^laan direct uil hel netwerk, dal niet eei>t

een kluwen vormt. De nucleolus neemt morphologisch geen deel

aan de vorming <l('r rlironiosomcn. Zijn vorm ondergaat wijzigingen

en ten slotte lost hij geheel oji. Escovioz vermeldt, dat de kernspoel

binnen de kernholte dringt, en dat de chromosoineii vervolgens bij

den aequator een ring vormen. Daarna vindt overlang.'^che splij-

ting plaats en vet|ilaatsen de gehalveerde chromosonien zich naar

1) EuD. Escoyez, Le Noyau el la Caryocinèse cliez Ie Zygnema, Exlrait de la

Revue „La Cdlule", l. XXIV, :2d fase. 1907, p. 3o5-367.

I
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dl' Ix'idi' |i((l<'ii (liM- ki'riis|i()i'l. (lic /.icli hij de cliroiiialdiilHirci] he-

xiiiiicn. Zi' |i:il<kcii zich ilaai' saiiicii lol plaaU (iniiiLic licliaiiicii.

Laler worileii ze ten geUile \aii 3Ü tut 40 weder /,iclill)aar. l^aiig-

zaïiierhaiKl voi'iiit zicli ecu netwerk, dat met dat van de rustende kern

ONcrcenkonit. De niicleoins is \olgcns Escoyez eerst een klein

iicliaain|ijc, dal laMi;7.aiiicrliand grooler wordl. Zijn xoriniiij;- is on-

jiriiankelijk \an dt- clironiosonien.

Hel doel van Kscoykz's onderzoek was niet alleen de resultaten

van Miss Mkkiuman te eoniroleeren, die zeer afwijken van de resul-

taten, die in het algemeen hij karvokiiietiscli onderzoek zijn \ er-

kregen, maai' ook de lieantwoording van de vraag of Zi/i/ntnixi. wat

den nucleolus en de karvokinese helreft, o\ereeidvOmt met .S/^/Voyy/v^,

alwaar volgens Escoyez J. Bkucüis') heeft vastgesteld, dat de twaalf

elirornosonien uitsluitend uit den nucleolus ontstaan. Zooals lut het

bovengemelde reeds blijkt, lexerde het onderzoek van Escoyez in

beide opzichten een negatief resultaat op. Zijn resultaten verschillen

zeer van die van Miss Mkrri.m.\.\ en ook van de door Bkrühs bij

SpirO(/i/ra verkregene.

Wat dit laatste betreft, merk ik op, dat de meeningen der onder-

zoekers o\er ilen nucleolus en de karyokinese bij Spirot/t/ra zeer uit-

eenloo|)en en dat jnist tegen de gexolgtrekkingen van Bekohs ernstige

bedenkingen Ivunnen geo|)perd worden. "';

Het tloel van mijn eigen ondeizoek was vooral de beantwoording

van de vraag naar de overeenkomst van beide geslachten, wat de

nucleolen en de Jvaryokinese i)etreft, waai'van ik reeds bij een \ijfial

Spiro(/i/fii-mov[en een volledige studie heb gemaakt. De resnltateu,

bij ili'ie ('.ikke species verkregen, zijn vroeger door mij beschreven

geworden, ') die van twee dunnere moeten nog worden ge|)ubliceerd.

Bij de bepaling van den soortnaam der door mij onderzochte

Zipineina, waar\an ik ook de zvgosporen te mijner beschikking

had. kwam ik tot het resultaat, dat ik Xijgtienui crucintam in

handen had.

De methode van onderzoek was in hoofdzaak dezelfde als die ik

vroeger met succes bij Spirogyra en anilere planten hel) toegepast,

') .1. Bergii, Lü Noyau et ia (Jiiièse cliez Ie Spirogyra, Extrait de la Revue ,La

Ceiiule'", l. XXIir, lei- fase. UKiö, p. 55-85.

-j G. VAN VVissELi.NGH, Ueijoi' (Hc Karyokinese bei Oedogoniuni, Beiliefte zum

Bolan. Centralblatt. BJ. XXlll (1907), Abt. 1. pag. 152 en volg.

') C. VAN WissELiNGH, Ucber den Nucleolus von Spirogyra, Bot. Zeitimg, 1898,

Holt Xl/Xll, p. 195. — Ueber Kernteiliing bei Spirogyra, Flora, 1900, 87. Bd.

4. Ili'li, p. 355. - Untersuchungen über Spirogyra, Bot. Zeitung, 1902, Heft VI,

p. 115. — U(jber abnormale Kernteilung, Bot. Zeitung, 1903, Heft X/Xll p. 201.
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nl. fixeeifcii met Ki,kmmiN(;"s mengsel en behandeling met olirooniznur.

Een kleine wijxjgin^- luarlit ik in de melliode aan, waardoor liet

onderzoek hij Zi/c/iii'itin gemakkelijker werd. De vele vetbolie(Je^ in

lie'. twtoplasma kunnen nl. de be^liideering der kernen !^oms zeer

belemmeren. Hierom fixeerde ik met absoliiten alcoiiol, liet daarna

liel nialeriatxl getliirende eenige dagen op aetlier s!aan, braclil Ik-i

\ervolgens weder in absolnten aleoliol en verving dezen door gedis-

tilleerd water. Ten slotte werd het materiaal in Fi.k.mmino's mengsel

gebracht, waarin het eenige dagen bleef, nl. zoolang tot bij behandeling

met cliroonr/.iuir het gewenschte resultaat verkregen werd, d. w. z.

langzame oplossing van het evtoplasma en de ehroniatoi)lioren en

isoleering der kei'iitiguui'. Deze lost dan \ervolgens langzamerhand

op, waarbij sommige meer resistente deelen zeer duidelijk waar-

neembaar worden. Samentrekking of samenvloeiing van den pro-

toplast mag niet plaats vinden. Is dit het geval, dun is het mate-

riaal tengevolge van verkeerde toepassing dei' methode, onbriiikbixar.

De sterkte der eliroomziiuroplossing. die ik bet toevloeiien was 10

of 25 7o- Soms werd het ehroomzuur. wanneer het voldoende in-

gewerkt had, met gedistilleerd water weggewassehen en werden de

praeparaten l)lauw gekleurd door Brillantblau extra griinlich.

De voorafgaande behandeling mot aleohol on aetlier ie\erde wel

voordeel, doch geen nadeel op. Het hinderlijke vet was verwijderd

en het kwam mij voor, dat do lixatio dor korueu bij Zyguoma nog

beter was dan bij direote inwerking van Fi,K.MMiiN(;'s mengsel. Eon

holte om den nuoleolus, door Escuyez oavitó [lórinuoléolaire genoemd,

waarover ook in andere gevallen meeiiingsverseliil besijuxt, wat haar

voorkomen in de levende objecten betreft, word door mij niet waar-

genomen. Op grond hiervan neem ik aan, dal in het leveiule maleriaal

zoodanige holle niet voorkomt, wal overeenkomt met vroeger door

mij bij andere planlen verkregen resultaten.

Ru-stende kern. Do kern bexindl zioh in hot midden \an de cel

tusschen de «beide chromatophoren en is in de lengte gestrekt. Bij

de ruslende kern kan men de volgende onderdeelen onderscheiden:

den kernwand, het kernskelet, vormende een netwerk, bestaande uit

korrelvormige lichaampjes door tijiie tlraadjes verbonden en den

nucleolus. Een rustende kern met twee nucleolen werd nimmer

door mij waargenomen. Omti'ent den kernwand en het kernskelet

valt niets bijzonders op Ie merken. Wat hot laatste betreft, is er

evenmin al.'' in andere gevallen grond om uaii to nemen, dat de

korrels en de verbindingen er tusschen chemisch verschillen.

De nncleobis verdient onze bijzondere aandacht. Bij oppervlakkige

beschouwing zou men kunnen meeneii met een nagenoeg spheri-sch
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licluuiiii te iloeii Ie lichbeii, waaraan mets hij/oiidcrs is op Ie merken.

Hij meer nauwkeurige l)es('lioiiwii)ir, zelfs \nóv de inwerking van liet

cliroomzunr, kan men soms aan i\v\\ nuclcoliis een |)aar |iuntjes

ontiersclieicien. Bij inwerking van clnoomy.iiur worden die \eel beter

waarneembaar en blijken liet kleine licliaam[)jes te zijn, die soms op

korte staatjes gelijken. Zo bevinden zicli aan de peripherie vanden

nucleolus, gewoonlijk tegenover elkaar en scliijnen dikwijls halver-

wege in de lioof'dmassa weggedoken. Al naar gelang een meer ge-

concentreerde of een slappere cliroomznnropiossing gebruikt wordt,

lost nu eens het kernskelet, dan weder de hoofd mas.sa van den nu-

cleolus wat eerder op. In beide go\alk'ii et-hter liicden de beide

lichaampjes langer weerstand. Gedurende het oplossingsproces neemt

men waar, dat de beide lichaampjes door een draad verbonden zijn,

die meestal dwars door den nucleolus loopt en recht of weinig ge-

bogen is, maar ook sterk gebogen kan zijn. Wanneer het kernskelet

is opgelost en het chroomzuur ook op de boofdmassa van den nu-

cleolus in sterke mate oplossend heeft ingewerkt, kan men den draad,

die de beide lichaampjes verbindt, onderscheiden, en wanneer de

preparaten bovendien met Brillantblau extra grünlicii gekleurd

worden, is alles nog duidelijker en gemakkelijker waar te nemen.

De beide lichaampjes zijn donkerblauw gekleurd, de draad, die ze

verbindt, lichter en de rest van den nucleolus licht blauw. Heeft

het chroomzuur langer ingewerkt, dan is alleen de draad met de

beitle lichaampjes nog aanwezig; na nog langere inwerking vindt

men alleen laatstgenoemde en ten slotte blijken ook deze opgelost

te zijn. Vooral na kleuring met brillant Blau extra grünlich is dit

alles duidelijk waar te nemen.

In elk praeparaat, dat ik maakte, heb ik de bovenvermelde waar-

nemingen tientallen keeren bevestigd gevonden, zoodat ik er dan

ook niet aan twijfel, dat de nucleolus bij Zygnema geen nucleolus

is, zooals bij hoogere planten gevonden wordt, maar dat ze evenals

de nucleolen bij Spirogyrn-soorten iets bijzonders bevat. Bij ;S/5»'0^yra

zijn dit twee gewonden draden of een draad werk of netwerk, bij

Zygnema cruciatuw zijn het twee korte lichaampjes door een draad

verbonden of wel een draad met twee \'crdikte uiteinden.

De hoofdinassa van den nucleolus bij Zygnema beschouw ik als

ideiitisch met de stof, die bij Spirogyra nevens de draden of liet

draad- of netwerk in den nucleolus voorkomt. De vraag of de

nucleolus bij Zygnema evenals bij Spirogyra een wand bezit, heb

ik niet kunnen beantwoorden.

Enkele nucleolen schenen niet volkomen aan de bovengenoemde

beschrijving te beantwoorden, doch ik kan niet met zekerheid zeggen,

98
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of ik indcrdaail iiicl afwijkingen te doen bad. Zeer abnormale

nucleolen zooals door E^scovez bij de ruslende kern waarfrcnomen

zijn, heb ik nimmer aangetroffen, zoodat de vraag bij mij rijst, of

zulke nucleolen bij hel fi.xeeren ontslaan zijn. evenals de perinucleolaire

holle, of misschien van patliologischen aard zijn.

Karyokinese. Bij de bestndeering der karyokinese van Zi/ipietna

lag het voor de hand na te gaan. hoe de draad met de beide ver-

dikte uiteinden, die de nucieolus bevat, zich zon gedragen. Bij

Spiroyyra crassa toch heb ik de veranderingen der beide nucleolus-

draden gedurende de karyokinese zonder onderbreking kimnen vast-

stellen. Bij Zygaeina is mij dit niet mogen gelukken. De waarnemingen

zijn er zooveel minutieuser en met zooveel meer moeilijkheden ver-

bonden, ilat ik na eenige vergeefsche pogingen van de bestudeering

der veranderingen van den in den nucieolus voorkómenden draad

heb moeten afzien. Over dit belangrijke punt kan ik dus geen

verdere mededeelingen doen.

Bij den aanvang der karyokinese verkrijgt het kernskelet een wal

grovere en lossere structuur: overal ontstaan door samenpakking

partijen, die sterker verdikt zijn. terwijl de mazen wijder worden.

De nucieolus verkrijgt een onregelmatigen vorm en schijnt geheel

op te lossen. Door meerdere samenpakking van het kernskelet ontstaan

parelsnoervormige draden. De kernwand is dan nog waariieemi)aar.

In latere stadiën is deze opgelost on heeft hel kernskelet een aantal

korte, dikke lichaampjes gevormd, die onderling door fijne draadjes

verbonden zijn. Inlusschen is uil het om de kern \erzamelde cyto-

plosma een flink ontwikkelde kernspoel oiilslaau. waarvan de spitse

polen lol (Ie chnimalophorsn reiken. Het kernskelet trekt zich nu

meer en meer op het aet|uatoriale vlak terug, zoodat ten slotte te

midden van de kornspoel zich een plat, rond lichaam bevindt, dat

door de spoelvezels omgeven is. Dit is de kernplaat. Ze is uit een

siantal kleine lichaampjes samengesteld, die op korte, dikke stukjes

draad en klompjes gelijken en die door fijne verbindingen met elkaar

verbonden zijn. innig samenhangen of zich met elkaar vereenigd

liel)ben. Hun aantal is niet Ie bepalen. Duidelijk waarneembaie, goed

gevormde chromosomen, zooals bij sommige Spirogyren ten getale

van 12 of <j voorkomen, komen bij Zygnema niet voor. Wil men

de kleine, korie lichaampjes, die zich in de kernplaal bevinden, in

overeenstemming met de gebruikelijke nomenclatuur chromosomen

noemen, dan is daartegen geen groot bezwaar. De maysa, waaruit

het kernskelet beslaat, schijnt aanmerkelijk geringer dan die van het

kernskelet dei' rustende kern.

Een ringvormige kernplaal komt bij Zyynema crucialuin niet voor,
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Miss Mkuuiman on Kscoyk/ iriconoii l)ij Zi/i/wina rinuvorinij^c korn-

|ilat(Mi gezien te li('l)l)eii, docli ik licloof', dal iiierbij j^eziclilslxulrog

in liet spel is. Waniieor men een kernplaat op de kant ziet, kan

het soms schijnen ot' men met een ring te doen heeft, doch l)e/,iet

men ze (hiarna van ter zijde, zooals hij toepassing tier cliroomznnr-

metliode mogelijk is, Aan wordt onmiddellijk alle twijfel weggenomen.

Tot ditzelfde resnltaat kwam ik bij CYo.yfe/v'H.'H '), alwaar FjAITKKbokn ')

een ringvormige kernplaat aanneemt.

De kern[)laat verdeelt zich door overhxngsclie s])lijting in twee

helften, die zich van elkaar verwijderen. Aanvankelijk wordt hnnne

strnctnur dichtei'. Wanneer ze met l)ehnl|) \'an chroomzunr geïsoleerd

worden en omvallen, gelijken het min of meer ronde plaatjes, die

wat gestip|)eld schijnen tengevolge van meer of minder dichte plaatsen.

Deze kernplaathelften ontwikkelen zich tot de dochterkernen, die

een wand verkrijgen en dientengevolge een scherpe begrenzing ver-

toonen. Wanneer de kernwand optreedt, is moeilijk aan te geven.

De dichte strnctnur der kernplaathelften maakt weder plaats voor

een lossers en ten slotte lieeft zich weder een fijn netwerk binnen

de kernmembraan uitgesponnen, dat op dat van de rustende kern

gelijkt. Gedurende de geheele karjokinese vormt het kernskelet een

samenhangend geheel. Wanneer weder een lossere structuur optreedt,

verschijnen spoedig ook de nncleolen. Aanvankelijk onderscheidt

men in het keriiskelet vele kleine, meer of min bolvormige en

onregelmatige massa's, die zich. langzamerhand tot enkele grootere

vereenigen en ten slotte een enkele spherische massa in het midden

van de kern vormen. Deze voorstelling van het ontstaan van den

nucleolus wijkt zeer af van de door Escoykz gegeven beschrij\ing,

doch komt overeen met hetgeen men, bij ISpirogyra waarneemt,

alwaar ook vele nncleolen tot een enkele samenvloeien.

Wat de ontwikkeling en verplaatsing der dochterkernen betreft,

valt bij Zygneiiia crucintum nog iets bijzonders op te merken. Bij

Spirogijra en in andere gevallen begeven de kernplaathelften zich

naar de polen der kernspoel, alwaar ze zich tot dochterkernen ont-

wikkelen. Bij Zi/ynenia cruciatum heeft die ontwikkeling eerder

plaats. Voordat de polen bereikt zijn, hebben de dochterkernen reeds

een wand en vertoonen dientengexolge een scherpe begrenzing, terwijl

de nucleolen reeds tot enkele zijn samengevloeid. De spoelvezels

liggen onmiddellijk tegen de dochterkernen. Tnsschen de kernplaat-

1) G. VAN WissKLiNGH, Ueber Kernslruktur und Kernteilung bei (jlosterium, Beih.

zum Bot. Genti-albl-, Bd. XXIV (l'-dl'-l), Abt. I. p. 429.

2) R. Lauterborn, Untersuchungen über Bau, Kernteilung und Bewegung der

Diatomeen, 1896, Fig. 68.

98^-



helften neemt de spoel in omvang zeer toe, doordat de spoelvezels

langer worden en zicli Imitenwaarts Imigen. Bij het einde der

karyokinese verschnift de spoel en niaaki ze dikwijls een zwenking,

zoodat ha;ir lengteas met de lengteas \an de cel een hoek maakt.

De dochterkernen komen tegen de cliromatoplioren, die zioli in

tweeën deelen. Ze verkrijgen een plaats tnssohen de nieuwe chro-

matophoren der dochtercellen. De dwarswaiid ontwikkelt zich dp

dezelfde wijze als bij Spirogi/rn. Ze ontslaat bij ilen lengtewand en

groeit naar binnen voort tot de cel in tweeën is gedeeld. De deeling

der chroniatophoren geschiedt niet immer na de kerndeeling. Niet

zelden treft men cellen niet 'A of 4 chromatopliorcn aan.

Sametivattinff der resultaten.

1. De nucleolns bezit bij Xijijnema crucindn» e\cui\\^ U[i Spirogyra

een bijzondere structuur. Ze bevat een draad met twee verdikte

uiteinden of wel twee lichaampjes, die door een dunncrcn draad

verlxmden zijn.

2. Bij het begin der karyokinese lost de nucleolus op. 01' evenals

bij Sinrogyra morphologische elementen achterblijven, die bij de

karyokinese een rol spelen, heb ik niet kunnen vaststellen, doel',

ik acht zulks waarschijnlijk.

3. Een perinucleolaire holte (cavité |»érinucléolaire Escoyez) komt

in levende exemplaren van Zijgnemn cruciattiix uiel \oor.

4. Bij Zi/gncma ontstaan de chromosomen, korte draadvormige

stukjes of klompjes, uit het kernskelel, wat ook Escoykz aanneemt,

en niet uit den nucleolus, zooals Miss Merkima.n gelooft.

5. De cliromobomen blijven gedurende de karyokinese voortdureiul

met elkaar verbonden.

(j. Bij Zygnema vruciatuin vormen de cluomosomeu geen tetraden,

zooals Miss Mkrrim.an bij Zygnema meent vastgesteld te hebben.

7. De kern wand lost op, nuiar dit gaal lüet gepaard met een

binnendringen van spoelvezels in de kern of kernhoite.

8. De kernpiaal helften ontstaan, zooals ook Escoykz aanneemt

door oveilang.><che splijling van de kernplaat en niet door groepee-

ring van de chromosomen in twee .evenwijdige vlakken zouder

splijling. zooals Miss Mkkrim.\n aanneenil.

i). De kernplaat is bij Zygnema rrnciatum schijfvormig en niet

ringvormig, zooals Miss Mi'.rrim.w en Escoykz bij Zygnema meenen

waargenomen Ie hebben.

10. Hel kernskelet der dochterkernen oulwikki'lt zicli uit de kern-

plaalhelfleii. "

.
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11. Jüj iU' voriiiiiiii lier Miiclcnk'ri lieul'l suiiuMn loeiiiit* van vele

kleinere tot eLMi enkelen |)laats.

12. Bij Zijipu'nKi rrucidtum unl wikkelen de kern|ilaatl)elften z.ieli

reedö tot docliterkeriieii binnen de keniwpoel, voordat ze de polen

hereiken. Het tnssclien de dochterkernen liggende deel der spoel

neemt in onnang toe, waardoor de spoel een eigenaardige gedaante

bekomt.

De resultaten \an Miss Mkkki.man, Escoïez en \an mijzelf lunpen

zeer uiteen. Voor een deel kan dit toegeschreven worden aan het

feit, ilat verseliillende Zi/^iiciiin-t^ooviL'n zijn onderzocht. Voor een

grooter deel moet het aan andere oorzaken worden toegesch reven,

inzonderheid aan de xerschillende inter|)retatie der waarnemingen.

Echter zijn ook de waarnemingen zelf soms verschillend en wellicht

niet immer volledig. Ook kunnen li::eermi(ldel vu methode van onder-

zoek er toe bijdragen, dat verschillende onderzoekers tot uiteenloo-

pende resultaten komen. Door Escoyez wenl b.v. een perinucleolaire

holte waargenomen, door mij, die een ander ii.xeermiddel gebruikte,

niet. Miss Merriman en Escoyez meenen ringvormige kernplaten ge-

zien te hebben, terwijl ik, die een methode toepaste, waarbij de

kernplaten zoowel o|) de kant als van ter zijde konden waargenomen

worden, tot een ander residtaat kwam.

Het koiiit mij wenschelijk voor, dat de verschillende onderzoekers

hunne waarnemingen bij Zygnevia trachten aan te \ uilen en over

meer soorten uit te breiden en ook verschillende methoden van

onderzoek toepassen. Ook zou uitwisseling van materiaal van groot

nut kunnen zijn. Een en ander zou kunnen bijdragen om tot over-

eenstemming te koiTien, die anders niet licht hei-eikt zal worden.

Scheikuude. — De Heer Hollem.vn biedt eene mededeeling aan

van den Heer E. H. Büchner: „Colloïden en phasenleev"

.

(Mede aangeboden door den Heer F. A. H. Schreinemakers).

De vraag, of men op systemen, waarin een colloïd voorkomt, ilen

phasenregel toepassen kan, en zoo ja, op welke wijze, is meermalen

onderwerp van discussie geweest. Sommige onderzoekers zijn tot de

slotsom gekomen, dat het niet geoorloofd is; de meesten echter ge-

looven, dat men het wel doen kan, mits onder zekere beperkingen.

Zoo moet men b.v. stelsels, waarin niet-omkeerhare reacties plaats

grijpen, uitsluiten '). Het zijn P.\\\],o\v ') en Jonker '), die het diepst

i; Henri, Z. phys. Ghem. 51, 31.

2) Z. phys. Ghem. 75, 48.

3) KoUoid-Zeitscliiift 8, 15.
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op (io zaak ingegaan zijn. l'.oidc heschouwen een rolloül als een twee-

phasige slof; doch loruijl JoNKEH den gewonen regel behondi, voert

I'awi.ow bij de alluiding van den pliasenregcl een nienwe variabele

in. Hij kiesl daarvoor de specifieke oppcrvkakte eener phase, d. i. de

verlionding van liaar oppervlak tot liiuxr lioeveelheid en geelt den

l)hasenregel dan natuurlijk den vorm

F=z7l-\-S — l-.

zonder een praclische toepassing daarvan te nnaken, of de juistheid

door eenig experimenteel gegexen te beuijzen, liet is trouwens ge-

makkelijk in te zien, dat dit huitste nooit zal gelukken, aangezien

het aantal vrijheden juist even groot gevonden wordt, als men den

gewonen phasenregel toepast, doch dan het coiloïd als één phase

opvat. Nemen we b.v. een oplossing van gelatine in evenwicht met

haar damp bij een bepaalde temperatuur; daar ?i :^ 2 is, vindt

Pawlow, ; = 3 stellend, dat het stelsel nog één vrijheid heeft. Be-

schouwen we de oplossing als één phase, en passen we den phasen-

regel zonder uitbreiding toe, dan volgt uit F =^ n -\- i. — r(l, omdat

de temperatuur bepaald isj eveneens F^i, omdat nu r =: 2 geno-

men wordt. Welke der beide formules men toepassen moet, kan der-

halve niet door het resultaat van het experiment worden uitgemaakt,

doch moet uit overwegingen a priori afgeleid worden ; men moet zich

afvragen, of werkelijk een nieuwe onafhaid^elijk verandeilijke inge-

voerd moet worden, en of een coiloïd wel uit twee phaseii bestaat.

.Met betrekking tot deze vragen is door Jonker het standpunt inge-

nomen, dat noch de oppervlaktespanning, noch eenige andere groot-

heid als nieuwe variabele in aanmerking behoort te komen en der-

halve de gewone regel behouden kan blijven. Men vindt dan. een

coUoïdale oplossing als twee pliasen beschouwende, ceteris paribus,

één vrijheid minder dan bij een gewone oplossing, en Jonkkr meent

dit te bevestigen door het ontbreken — bij typische colloïden —
van kookpunisveriiooging en daarmee samenhangende grootheden,

l'it de formule F = n -]- 'S — r zou toch volgen, dat het kook-

punt van de concentratie afhankelijk is, terwijl uit i'"':=r h -|- 2— /•

afgeleid wordt, dat het kookpunt niet met de concentratie verandert,

hetgeen met de waarneming overeenstemt.

Op deze vragen wordt nu m.i. nieuw iiciit geworpen, indien we

de zaak van een standpunt bezien, dat in de laatste jaren, vooral

door p]iNSTKi.N en Fkkrin, naar voren geliracht is. (xaan we uit van

Einstein's uits|)raak '), dat een 0|)gelost molecuul zich van een ge-

suspendeerd lichaam vitskiUeiid door de grootte onderscheidt, en dat

1) Ann. d. Phys. [-1] 17, 549.
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men lüel kan inzien, waai'oni oen aantal liesuspondecidc liciianieii niet

even goed een osinolischen (ii'iik zouden bewerken ais een aantal

opgeloste moleeuien. lldc \ ruclilliaar- deze opvattinj^ in 1'krrin's

handen geworden is, behoeft stellig' niet ineer uiteengezet te worden.

Er zij slechts aan herinnerd, dat Pkhhin ') juist niet behnlp van be-

schouwingen over den osnioiisehen druk tot een formule voor de

verdeeling eener sus[>enrie onder invloed van de zwaartekracht

kwam, die door het experiment volkomen bevestigd werd. Mocht

men tegen zijne atleiding bezwaren hebben, Lorentz 'j heeft er op

gewezen, dat de formule ook volkomen streng af te leiden is. Boven-

dien vinden we in het Lehrbuch der Thermodynamik van van uer

Waals— KoHNSTAMM ') dezelfde formule op weer andere wijze ont-

wikkeld ; de laatstgenoemden passen feitelijk een voor gewone ver-

dunde oplossingen streng afgeleide formule op Perrix's suspensies

toe, waarbij zij slechts die veranderingen aanbrengen, die noodig en

geoorloofd zijn door het feit, dat de eene component zoo'n reusachtig

inoleculaii gewicht heeft. Uit dit alles blijkt wel voldoende, dat

inderdaad gesuspendeerde korrels mogen behandeld worden als

enorm groote moleculen.

Het is nu slechts een kleine stap tot de opvatting, die ik hier

voorstel, n.1. dat de colloïde stoffen als één phase beschouwd moeten

worden, zoo goed als een oplossing van suiker in water één phase

is. Bepalen we ons voorloopig tot de sols, toestanden, die gewoonlijk

als suspensies of emulsies worden beschouwd. Voor deze leidt de

gegeven opvatting tot de gevolgtrekking, dat zij wel degelijk een

dampdrukvermindering vertoonen, dat dus het kookpunt met de

concentratie verandert, nuiar tevens verklaart zij, dat die \ eraiideiing

uiterst klein zijn moet, omdat het moleculairgewicht — of wat we
hier als zoodanig kunnen beschouwen, n.1. het gewicht der in de

vloeistof zwevende deeltjes — zoo groot is Met het experiment is

de \oorged ragen oiider.stelling dus in overeenstemming, zoo goed als

die van Jonker; wellicht zijn bijzonder nauwkeurige waarnemingen

bij colloïden als tannine, dus' met niet al te groot moléculairgewicht,

in staat opheldering hierover te geven. Ook de zwaxeloplossingen

van SvEN Oden '}, die scherp en reversibel smelten, lijken mij een

gunstig object voor bepaling van de vriespunlsverlaging of misschien

nog beter den osmotischen druk.

') Ann. d. Cliim. el de Phys. 8e Sér. T. 18.

2) Ghem. Weekbl. 7, 827.

») Deel II, p. 567.

*) Z. phys. Ghem. 80, 709.
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Kliiiirblijkelijk moet, iii deze opvatting, ook I'i.anck's iiu'eiiing '),

(lat men in de verandering der dam|)S|ianning een middel hebben zou,

(iMi tn^sclien emulsie en werkelijke oplossing te ondeivelieiden, ver-

vallen. Een emulsie moet nl. eveneens dampspanningsverlaging geven,

doch deze zal zoo klein zijn, dat zij aan de waarneming ontsnapt.

Het is merkwaardig, dat wie zich experimenteel met deze viai\g-

stukken bezig hielden, steeds gewerkt hebben, alsof het colloïd één

phase was, terwijl zij, ten minste in den laatsten tijd, toch theo-

retisch overtuigd waren, dat het uit twee phasen bestaan moest.

Een t'rajjpant voorbeeld vinden we bij Jonkkk in zijn tweede

verhandeling '). Deze onderzoeker beschouwt een oplossing van

tannine in water als tweephasig; voegt hij daaraan tot een bepaald

bedrag aether toe, dan neemt hij een splitsing in drie vloeistof-

lagen waar, waarvan hij de samonstelling bepaalt, en die resp.

0.5, 3.1 en 44.3% tannine blijken te bevatten. Thans noemt hij dit

stelsel, bij bepaalden druk en temperatuur, invariant, omdat het uit

drie oomponoutcn en drie jthaseu bestaat. iM. i. volkomen juist,

maar, wanneer men tannine in water als twee phasen opvat, waarom

is dan tannine in water met eenige procenten aether erbij, plotseling

één phase geworden ? ')

Dat mijn voorstelling tegen de tegenwoordig algemeen gangbare

lijnrecht indruischt, zal ieder, die bijv. Ostwai.d's Kolloïdchemie kent,

inzien. Oorzaak daarvan is, gelooi' ik, dat men er langzamerhand

toe gekomen is, om de begrippen ,,heterogeen" en ,,meerphasig" te

vereenzelvigen; zoo schrijft bijv. Ostwai.d '): colloïde systemen, in

't bijzonder colloïdale oplossingen, behooren lot de stelsels, die door

de physische chemie meerphasig o/' heterogeen genoemd worden, en

Freundlich ') slnii zicli (laarl)ij aan met de opmerking, dat het

doelmatiger is, stelsels van twee componenten in 't algemeen als

tweephasig te beschouwen: ware oplossingen, speciaal de verdunde,

zijn dan grensgevallen, die men als éénphasig opvatten kan. Deze

voorstelling, wier consequentie is, dat een keukenzoutoplossing twee

phasen telt, ja. dat de eene phase eenvoudig uit afzonderlijke mole-

culen bestaat, is de grond van het verschil tusschen Ostwald en

Fni;rNni.i(H eenerzijds, en mij anderzijds. Met betreUking tot dit

punt zou ik willen wijzen 0{) wat Bakhvis Roozeboom zoo helder

') Thermodynamik, § 2:23, 3c dr., p. 205.

2) KolloïdZeitschr. 10, 126.

^) Hol zal duidelijk zijn, dal ik dan ook Jonkeh's bepaling van liel kritisch meng-

|)unl der beide aetherarme pliasen, wél bewijskiaclil toeken.

*) Grundriss der Kolloidchemie, 3e druk, p. 23.

'') Kapillarchemie, p. 308.
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niteeiiiio/.et licefl '), ri. I. dat liet hefirip Ihiimokcoii slechts ivlatirt

is, en dut wat wij een iioniogeen systeem noemen, slechts dien

naam verdient wegens do kleinlieid der molecnlen en de grofheid

onzer waarnemingen Wanneer hij dan later het phasebegrip deti-

nieert. dan spreekt hij van homogene toestanden, (het is nii dui-

delijk, wat daarmee hedoeld wordt), en verder van de innerlijk

gelijke, doch van elkandei' in aggregatietoestand, samenstelling of

energieïnhoud verschillende verschijningsvormen eener stof. Van

aggregatietoestand kan men hij moleculen natuurlijk niet spreken;

de energieïnhoud der verschillende moleculen is niet gelijk, zoodat

men dan elk molecunl- als phase opvatten moest, en er dus evenveel

phasen als molecnlen zouden zijn. Wil men een meer thermod^yna-

mische beschouwing omti-cnt het begrip phase, dan vindt men die

bij VAN DER Waals—Kohnstamm ). Daar wordt bij de definitie

van phase geëischt, dat er een betrekking zij tnsschen de verschil-

lende thermodjnamische grootheden, potentialen, druk en teinperatunr.

Hoe kan daarvan ooit sprake zijn, zoolang we niet een complex

hebben, dat uit een groot aantal moleculen bestaat, groot genoeg,

om de statistisclie methoden te mogen toepassen ? Dit ver doorvoeren

van het begrip phase komt mij derhalve voor, volkomen in strijd

te zijn met het begrip zelf, zooals we gewoon zijn, dat toe te passen.

Hiermee hangt een andere qnaestie samen. Degenen, die op den

bodem der tweephasigheid staan, \'oegen er bij, dat de systemen

daai'door gecom[)liceerd worden, dat het aanrakingsvlak der pliasen

zoo groot is, en dientengevolge oppervlaktekrachten een rol van

beteckenis moeten spelen. Ook dit kan toch slechts doorgaan tot een

bepaalde grens; want weder vraag ik, als de eene zgn. phase ge-

vormd wordt door afzonderlijke moleculen — iets wat zeker niet

onmogelijk is, als we denken aan de grootte der eiwitmoleculen —
wat dan? C4aan dan de wetten voor de oppervlaktewerkingen door,

die ons bekend zijn? Het belioeft geen betoog, dat, al komen bij

sterk gekromde oppervlakken bijzondere krachten in het spel, deze

toch altijd berekend en gemeten zijn voor gevallen, waar we nog

met groote aantallen van moleculen te doen hebben, en dat, gaan

we tot moleculen over, de gewone attractiekrachten — de a^., inde

vergelijking van van der Waals — bij eerste benadering in staat

zijn moeten, om de verschijnselen te verklaren.

Natuurlijk wordt in mijne opxatting in zekere mate gebroken

met de homogeniteit, als noodwendig element van het pha.sebegrip.

Maar, gelijk gezegd, homogeen is toch slechts relatief; en we \er-

1) Heterogene Gleichgewichte I, 9.

2) Lehrb. der Thermodynamik II, 11.
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|tlaalseii iliis allet'ii i\o f>;rt'iis. Ook oen onmlsii' kan Ion slotte

homogeen zijn. inilicn we liaar sleclils niet in al te kleine doelen

\eideelen. Hoe \er men daarmee gaan kan, dat hangt van de

omstandigiieden af. Zoolang men in liet gedeelte, dat men afzon-

dert, nog zooveel moleonlen — hetzij ,,eolit" opgeloste, hetzij ge.';iis-

pendeerde korreltjes of vloeistofbolletjes — heeft, dat men tlaarop

statistische methoden loepassen kan, dus gemiddelde waarden van

snelheid, energie enz. berekenen mag, zoolang zal men van homo-

geniteit mogen spreken. Gaat men verder, en zou men ten slotte

bijv. één korreltje hebben in een hoeveelheid vloeistof, dan zou men

(lil heterogeen dienen te noemen. Vandaar dan ook, dat bijv. een

stelsel, bestaande uit één oliedrupjiei, die in een mengsel van water

en alcohol zweeft, beslist heterogeen is. Uverigens loopt het zooeven

opgemerkte in pi'incipe op hetzelfde uit als de vraag, hoe een gas is

te beschouwen bij zoo groote venl mini ng,dat zich slechts één molecuul

in de volumeëenheid bevindt.

Ik kom dus, kort samengevat, tot do meeiiing. dat wanneer men

do vraagstukken, gewoonlijk met den phasenregel behandeld, wil

onderzoeken voor het geval dat één der phasen een colloïdale oplossing

— welke ook — is, men zich daardoor niet moet laten weerliouden,

om den regel in zijn gewone gedaante toe te passen; slechts neme

men bij tjuantitatieve bepalingen de grootte van het molecuul in

aanmerking. Wil men echter nagaan, of de zgn. gesuspendeerde

deeltjes uitsluitend uit één component bestaan, dan wel — g^üjlv

bijv. de ionen vermoedelijk doen — een mantel van vloeistofuiole-

ciilen om zich heen condenseeren, dan zal men waarschijnlijk met

den phasenregel niet veel verder komen, en tot andere methoden

zijn loevliiclit dienen te nemen, zooals die \vclke bij de zooeven

genoemde eJectrolytisclie ionen, of ook bij do innen in gassen in

gebruik zijn.

•Heb ik mij hierboven lot sols beperkt, in \erluuid met de uit-

komsten van eon vroouer onderzoek ') zie ik voorloopig geen bezwaar,

de gegeven beschouwing ook tot uels uil te hioiden.

Nadat hol bovonslaando liosclirovi'ii was, kwam mij liet April-

nummor van het Journal of ihe American Chemical Socictv in

handen, waarin Tolman hetzelfde vraagstuk op een analoge wijze

als P.WVLOW behandelt, doch tot andere uitkomsten geraakt. Ik kom

hierop binuonkort op een andere plaats terug.

Anorq. Chein. Lithorntorium Universiteit van Amsterdam.

1) WoLFr en Büchner, deze Verslagen 21, 9S8 (Dec. 1912).
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Astronomie. - De lljer .li'ins Itieill eeiie nicdodceliiig aan over:

., / "dkoinsten van de straiinijttmethujcn, verricht in het eclip.i-

kdtn/t liij Maastricht tijdens de rinjvorinii/e zonsverduistering

op 17 Apri/ 11(1 2".

Plan van het onderzoek.

De ringvormige zonsverduistering op 17 April 1912 hood eene

zeldzaam gunstige gelegenheid aan tot het lte[)alen van liet totale

bedrag aan straling dat afkomstig is van de gansclie ,,zonsatmosfeer",

(1. i. van het complex van die lagen der zoiismassa, welke gelegen

zijn buiten het niveau dat men doorgaans aanduidt als oppervlakte

van de fotosteer.

leder deel van de atmitsfeer der zon zendt eigen straling uit en

verstrooit tevens een deel van het fotosfeerlicht, en de onderstelling

ligt voor de hand, dat tot die straling en verstrooiing het meest

bijgedragen wordt door de onderste lagen. Nu is bij een totale zons-

verduistering het onderste gedeelte van de atmosfeer steeds geheel

of gedeeltelijk verscholen achter de maan ; tijdens de ringvormige

pliase van de eclips van April 11112 daarentegen droegen zelfs de

alleronderste lagen der atmosfeer aan alle kanten van de schijf nog

het hunne bij tot de overgebleven straling. Hit de minimumwaarde

nu, waardoor de straling passeert op het oogenblik van centraliieit,

moet men een bovenste grenswaarde kunnen berekenen voor het

totale bedrag aan energie dat de geheele zonsatmosfeer verstrooit en

zelf uitstraalt.

Daar een betrouwbare vaststelling van zulk een bovenste grens-

waarde een belangrijk kriterium zon opleveren ter toetsing van

fundamenteele begri|ipen aangaande den aard der fotosfeer, hebben

wij bij de inrichting van onze aciinometers als hoofddoel voor oogen

gehouden, dat het minimum der stralingskromme zoo scherp en

duidelijk mogelijk moest worden waargenomen.

Bij vroegere gelegenheden (tijdens de verduisteringen van 1901 te

Karang Sago, Sumatra, en van 1905 bij Burgos) hebben wij den loop

der totale straling gemeten met behulp van een thermozuil die

onmiddellijk aan de zonnestralen was blootgesteld, zonder tusschen-

komst van lenzen of spiegels om den bundel Ie concenlreeren. Indien

destijds de omstandigheden ons hadden veroorloofd, den jaisten vorm

van de stralingskromme te vinden, zou het mogelijk geweest zijn

uit die gegevens betrouwbare waarden af te leiden voor het stralings-

vermogen van de opeenvolgende concentrische zonen der zonneschijf ').

1) Versl. Afii Natuurk. XIV, p. 611, 1906.
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OiigelukUiyerwijs wcnloii de wiuxriieiiiiiiiivu op 6uiiuura en l»ij Burgos

luet door het weder begunstigd ; wij weiiseliten dus dergelijke nietiiigou

nog eens over te doen. De toesteilen hadden goed gewerkt en waren

blijkbaar gevoelig genoeg geweest om zelfs geilurende de lolalitcit

nog meetbare a»anwijzingen ^an warmtestraling te geven; inuuers te

Burgos had een opening in de wolken ons gelegenheid gegeven te

constateeren dat juist tijdens het midden vanjde totaliteit het onbedekte

deel der corona een straling uitzond, kleiner dan '/jooooo ^a" de

straling der onverduisterde zon, of ongeveer -/^ van die der volle

maan ').

Voor de waarneming der straling bij deze ringvormige verduistering

besloten wij dus, in hoofdzaak hetzelfde plan te volgen, doch met

eidicle wijzigingen in de instrumenten. Ditmaal werd een veel minder

laag minimum verwaclit. Op grond van de resultaten in Burgos

verkregen konden wij vermoeden dat het tusschen Vioooo en '/looo

van de maximale waarde gelegen zon zijn. Degalvanometer kon dus

minder gevoelig worden genomen, de standvastigheid van liel nulpunt

verbeterd, en de slingertijd verkort.

Snelheid van aanwijzing toch was een zeer belangrijke eisch,

waaraan niet alleen de galvanometer maar nuk het iuslrumeiit dat

de straling opneemt moest voldoen, wilde men het niininuim nauw-

keurig leeren kennen.

Volgens de berekeningen van .1. Wkeükr-) zou bij Maasirirlii de

ringvormigheid mindiT dan een seconde duren. De tliermozuil die

wij op Sumatra en in Burgos gebruikt hadden, had 10 seconden

noodig om in temperatuurevenwicht te komeji mi plotselinge bloot-

stelling aan een constante stralingsbron, en zou dus te traag zijn

om iiel niininium te bereiken, hoewel snel genoeg aanwijzend, om

het grootste deel \an de stralingskromme met \oldoende nauw-

keuriaheid te ueven.t-'

BesckrijvuKi der instrumenten.

Wij besloten, twee van elkander ouat'iiankelijkc stralingsmeters in

te richten: een die snel en een die wat langzamer aanwees, beide

geschikt om de stralingssterkte te meten van het eerste tot het vierde

contact, docii in sommige opzichten eikander aanvullend. Het lang-

zamer werkende toestel, bestond uit een thermoziiil (dezelfde die

vroeger gebruikt was), een spoelgalvanometer van Sikmkns en Halskk

met toebehooren, en de nooditie vveerstandsbanken. !>e llieinid/.uil

i| Versl. Afd. Naluurk. XIV, p. 466, 1905.

2) Versl. Afd. Natuurk. XX, p. 984, 1912.
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was zeor zoi'!>viil(lii;- toj>on alle nuiKclijkc sloiviide invloeden hesclmt;

zij reageerde slechts op ile straling die liaar hereikte door een lange

buis met dia|)liragnia's, parallactisch o|)gesteld, zoodat y,ij met beliulp

van een zoekei- gemakkelijk o|> de /.(in ^ericlil kon worden gehouden').

Door een afzondei-iijk onderzoek iiadden wij er ons van o\ei'tuigd,

dat voor tom|teraluiirsverschilien tussehen de soldeerplaatsen, niet

grooter dan die, welke door vollen zonneschijn veroorzaakt worden,

de eleclromotorisehe kraelit \aii de tliertnoznilbescliouw d kon worden

als volmaakt eveni'edig aan de bestralingssterkte. De uitwijkingen

\an ilen galvanometer van Öiemkns en Hai-skk werden visueel waar-

genomen, door de standen van een scherp lichtbeeld op een door-

schijnende schaal te noteereii. Met een permanente nevensluiting van

16 ohm was het instrument juist aperiodisch ; 1 millimeter uitwijking

beduidde dan 10-" ampère. De uitwijkingen waren evenredig aan

de stroomsterkten. De waarnemer had de weerstandsbank bij de

hand, teneinde het lichtbeeld op de schaal te houden, en legde het

tijdstip van iedere aflezing vast door middel van een chronographe

raitrapnnte. Vele atlezingen werden bo\endien gemaakt, in den loop

van de eclips, bij gedekte thermozuil ; het nul[)unt bleek dan zeer

bevredigend constant te zijn.

De tweede stralingsmeter was er vooral op ingericht, .snel aan te

wijzen en het middelste deel van de stralingskrom me fotogratiscli

vast te leggen. Het toestel bestond uit een bolometer en een spoel-

galvanoraeter met zeer klein traagheidsmoment. Beide deze instru-

menten vVa.ren ontworpen en vervaardigd door Di'. AV. .1. H. Moi.l,

die tevens op den dag der eclips de waarnemingen ermee uitvoerde.

De bolometer bestond uit vele reepjes zeer dun platina (Wollaston-

blik), behoorlijk zwart gemaakt en gemonteerd in den vorm van

twee gelijke roostertjes, waaivan er één aan de sti'aling werd bloot-

gesteld. Een zwaar koperen draagstuk waarborgde snelle temperatuur-

uitwisseling tusschen alle beschaduwde deelen, terwijl een orahuUing

van slecht-geleidend materiaal beschuttend werkte tegen plotselinge

veranderingen van de temperatuur der omgeving. Het geheele toestel

was bevestigd aan het uiteinde van een buis met diaphragma's, die

door een helper naar de zon moest worden gericht.

De galvanometer bereikte den evenwichtssland aperiodisch in minder

dan 1 seconde, bij een gevoeligheid van 4 millimeters uitwijking

voor 1 microvölt, terwijl de nulstand binnen 0,1 mm. standvastig

was. Daar het slechts een geïmproviseerd instrument was, gebouwd

1) Een beschrijving van het instrument is te vinden in: Total Eclipse of the Sim,

May 18, 1901; Reports on the Dutch Expedition to Kaïang Sago, Sumatra, N". 4,

„Heat Radialion of the Sun diu'ing llie Eclipse", by \V. II. Julius (1'J05).
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niet liet oog op de eischen van deze eclips en nog niet bedoeld voor

algemeen gebruik, wensohl Dr. Moi.i, bet model nog te verbeteren

en de publicalie van bijxonderlieden voorloopig nit te stellen.

Om te bereiken dat ondanks de zeer sterke verandering der

stralingsinten.^iteit gedurende de eelips de galvanometer in de brug

voortdurend redelijke uitwijkingen gaf, wijzigde de waarnemer den

weerstand in de lioot'dgeleiding trapsgewijs, naarmate de verdui-

stering voortscbreed, en las telkens de sterkte van den boofdstroom

af op een milliampèremoter ; in de brug bleef de weerstand onver-

anderd. Dal dit maar zeer weinig invloed bad o|i den nidstand

van den gevoeligen galvanometer, pleitte voor de symmetrie der

opstelling.

\Vaai'nemingen, gedaan met den holometer.

Gedurende hel grootste deel van den tijd der verduistering werden

de galvanometer-uilwijkingen slecbls visueel waargenomen, maar van

5 minuten vóór tot 5 minuten na de centralileit werd de beweging

van het door den galvanonietersj)iegel teruggekaatste beeld eener

verlichte spleet fotografisch geregistreerd. Een reproductie van het

fotogram op "/,„ oorspronkelijke grootte is opgenomen in het Astro-

pltyskal Journal, Mav 1913. Men treft op dezelfde plaat ook aan

een vergrooting op '/< ^''^" h^t middelste deel der stralingskromme,

beuovens een controle op de volt-gevoeligheid van den galvanometer.

uitgevoerd terstond na atloop \an de eclips. De vertikale lijnen op

het fotogram zijn tijdsignalen, verkregen door het opflikkeren \an

een eleetrisch lampje, om de tien seconden, voor de spleet \au den

registreertromuiei. De eerste lijn na het minimum der kromme komt

overeen met ()''34'"57'' Leidschen middelbaren tijd.

Van de nulstand-bepalingen, verkregen door den bolometer te

bedekken, zijn er twee op de fotografi.sciie kroniine zichtbaar, een om
()";}0" en een om ()"37'"

. Een rechte lijn gaande door die twee nul-

punten kan volmaakt veilig beschouwd worden als de voorstelling van

den nulsiand voor den geheelen tusschenliggenden tijd. De herhaal-

delijk geconstateerde standvastigheid van het nulpunt geeft daartoe

het recht. Men vindt dan voor de ordinaat van het minimum '/<

millimeter. Om ll"3ü'" (6 minuten na het eerste contact) was visueel

een uitwijking van 6,1 mm. waargenomen '), terwijl de sterkte van

') Wij kiezen upzt4U'lijk deze kleine uilwijking voor de berekening, onnlat de

groole uitwijkingen van den galvanometer niet volkomen evenredig aan de stroom-

sterkte waren.
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den lioofilslrootn toon '',,,5 was van di' waarde tijdens de f()to;j;ra-

lisolie (ipnaino. i^('^el<en(l voor die/.clt'de lioogc waarde van den lioofd-

slrooni, /.OU met vollen /.onneschijir dns een nilvvijking van meer

dan lil.") X *'.! ^= 1 '•"* """• forrespondeeren, d.i. ongeveer 5000

maal de nilwijking tijdens liet nnnimnni.

Ken paar onregclmatiglieden in de kronnnc, bij 0"31"' 20' en bij

0"3()'"4:0% vereisehen nadere toelieliting. Zij liel)ben met liet eigenlijke

verschijnsel niets Ie maken, maar zijn eenvoudig veroorzaakt door

een verklaarbare nalatigheid van den helper, die den bolomelei- op

de zon gericht moest houden. Door de emoties heeft liij blijkbaar

vergeten,, de buis voortdurend in de juiste richting te houden, zoo-

dat hij tot tweemaal toe i)lotseliiig den achterstand heeft moeten

inhalen. Gelukkig heeft dit o|) de afteekening van het minimum

geen invloed gehad.

Besprekimi raii de uitkomslen, met dmi bolometer verkregen.

Indien liet toestel de bestralingssterkte oogenhlikkel/jk had kunnen

aanwijzen, zou het minimum nog lager gevonden zijn. Wij mogen

dus met zekerheid besluiten uit de genoemds waarnemingen, dat

op het oogenblik van de centraliteit dezer ringvormige verduiste-

i'itig (Ie zonnestraling beneden V.;ooo
^'''^" hare gewone waarde ge-

daald was.

De overgebleven straling moet nog gedeeltelijk afkomstig zijn van

den onbedekt gebleven rand der schijf. Ais wij aannemen dat de

schijnbare oppervlakte \ an dat fotosferisch ringetje V2500 ^'an de

oppervlakte der schijf bedroeg (wat zeker niet te hoog geschat is),

en dat zijn stralingsvermogen per eenlieid van schijnbare oppervlakte

V, was van de gemiddelde straling eener vlakte-eenheid van de

schijf, dan kunnen wij beweren dat ten tijde van de centraliteit de

fotosfeer ons nog \ loooo ^^'^'i haar gewone bedrag aan straling toezond.

Derhalve blijft er maar een bedrag, kleiner — en waarschijnlijk

zelfs veel kleiner — dan '/,„,„„ van de totale zonnestraling over, als

afkomstig uit het ringvormige deel der zonsutmosfeer dat buiten den

maansrand zichtbaar was.

Tot hiertoe staan onze gevolgtrekkingen vrij vast. omdat zij geheel

berusten op de uitkomst van directe waarneming.

Maar nu willen wij een stap verder gaan en schatten, hoeveel

straling afkomstig is uit de </eheeIe zonsatmosfeer — of liever uit

de voor ons zichtbare helft. Dit kunnen wij niet doen zondereenige

vereenvoudigende onderstellingen te maken aangaande absoluut on-

bekende toestanden op de zon.
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B

Laat ZZ (fig. J) de fotosfeer (met straal f) voorstellen,

AliE tie riciiting naar de aarde. Indien nu het uitstralend

en liet verstrooiend vermogen van de zonsatmosfeer gelijk-

matig verdeeld waren door hare geheele diepte f/, zou

de emissie, afkomstig uil de half-bolvormige schaal tot de

atmos|>herisehe emissie tijdens de cenlraliteit ongeveer in

dezelfde verhouding staan, ais hel voliiuic xai: (li(^ half-

bolvormige schaal ^-nf^ .d) tot het volume van den

ring, die ontstaat ais het segment .l/iY' roteert om den

aan AB evenwijdigen diameter der zon \li\r x segment

ABC).
Die verhouding is

rd

seament ABC

Voor kleine waarden van d is de opperx hikte van het segment

ongeveer ^/^d.AB; de verhouding wordt dan

Stel (lat wij de in werkelijkheid helerogene atmosfeer uu eens

mogen vervangen door een ideale homogene atmosfeer voor welke

(/^20ÜÜ kilom. ('/35„ van den straal der zon) is. De coi lespondeerende

waarde \an A P> is dan ongeveer 0,15 r, en diis

' '0 157-

Wij komen derhahe tot het besluit dal minder dan '/loou ^i^" <'g

totale zonnestraling uitgezonden of verstrooid uordl door deelen \an

het hemellichaam, gelegen buiten het fotosferisch o])itervlak.

Hoewel wij gaarne toegeven dat sr een onzekeiheid \au eenige

honderden procenten zou kunnen bestaan in enkele van de schattingen

die in de bovenstaande berekening voorkomen, torli maakt ons

resuliaat het onmogelijk, de heerschende denkbeelden omtrent het

wezen der fotosfeer te handhaven.

Immers in de meeste zonnetheorieën beschouwt men de fotosfeer

als een laag van gloeiende wolken, wier afneming van lichtsterkte

van het midden naar den rand der zonneschijf veroorzaakt zou worden

door absorptie en ver&trooiing van licht in een omhullende atmosfeer

(''the dnsky veil"). Volgens berekeningen van Pkkering, Wilson,

ScHUSTKR, Vogel, v. Sekliger en anderen zou zulk een atmosfeer

een belangrijke fractie (\\ tot '/s)
^'*>'" *'<^ fotosfeerstraling moeten

onderscheppen. De atmosfeer isnatuuilijk in een slulionairen toestand

;
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(Piit\aii;;sk'ii en iiiluascii luocicii iv^vn i'lkaiider iijiue^cii. .Maar wat

moet er dan wonlcii \aii die nnizairlijke lioeveellioiil gealisorliecrde

energie, \\aai\aii sk'clii> iels \an (k> oide \aii u'routle '/,„„„ iiitge-

.straakl en \er>lr()(iid wnrdi': Zihi lang al.s wij gei'n enkele iian-

wijzing kel)l)eii. (kii er \aii de aiindsrcriscke lagen der /.on nog

energie in een üelieel anderen vorm dan dien van straling nitgaat.

en wel in t'cii lioevceilieid vergclijkkaar met het lieilra^- der totale

znnnestraiing, /.uu lang zijn wij genoodzaakt de wolkentlieorie der

foiostcer voor oidiondhaar Ie verklaren.

De verdeeling det lielderlieid uvei- de zunne.sehijt' wordt bepaald

ddor den aard \aii de tntost'eer zel\e, niet van liare oniiitdluig. Kvn
nieuwe \erklarinu van de Ibtosfe.'r, niet deze niikoinst in overeeii-

stoninüng, zal in eene volgende nieiledeeling worden voorgeslagen.^

II ii'innuiiiiii/i'ti, rerrir/it utct i/c therinozuil.

Men tweede iloel \an onze waarnemingen was, den \ oi'in te \ iii(ien

\aii de geheele slralingskronime. Voor dit deel van liet werk was

de o|istelliii;^ met de thermoznil heter gest'hikt daii die met den

bolonieler, omdat hij de eerstgenoemde evenredigheid bestond tn.ssclien

(Ie nitwijking van dQn galvanometer en de bestralingssterkte.

In de stronmketen van de thermoznil moest de totale weerstand

tijdens het proees in enkele stapjien gew ijzigxl worden vanJ 300 ohm
voor \()llen zonneschijn tot 100 dhiu \oor lU' luiddelsie pliase. en

weer terng.

Tabel 1 toont de galvaiKimetcriutw ijkingen, alle herleid tot de

laagste wtvxrde van den weerstand, en gerekend \aii nidpnnten die

gevonden waren door inler|iolatie tnsselien een reeks van nulpunts-

atlezingen, in den loop der verduistering telkens verkregen bij besehnt-

ting van ile lliermozuil. De verplaatsing \an het nulpunt was gering

en geleidelijk. .Met het \oortdnrend gericht Imudeu \au de thermo-

znil en het herhaaldelijk bedekken ervan voor de nulpiiiitsbepalingen

had zieh belast 1'rof. .1 .]. \. 51ii,t,i>;K ; de weerstandsregelingen en

de atlezingen van den galvanometer en den chronometer zijn door

iiiijzelven gedaan.

0|) millimeter|)apier werden alle getallen van tabel 1 iu teekening

gebracht, en afzonderlijk nog eens. op een 10-niaal grootere schaal,

de nilwijkingen die lussehen 0"2H'"J() en 0'4]"'.'J0- waren waar-

genomen. De laatste waariieniingen vooral, welke het centrale

deel der etdips omsattiu. toiuien oveilnigend hoe zeldzaam gnnstif^

juist in dal tijdsverloop de toestand van den dampki'ing ge\Neest is.

Toen ik de waarneniings|)unten door een kromme lijn vereenigde,

'.19

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A". l'JIii/ia.
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TABEL I.

Middelbare
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\\ a> ik vtMTUsl den Iodj» (lii;ir\;iii /.<"• xoikoiiicii '^lad en sviiimclriscli

te \ lilden, dal men liceii dei' |)uii!(mi ook maar een liaKen milli-

meter \crsclio\ i'ii y.o'.i liel>ltrn wciischcii Ie /icn. Verkleiiide rei)ro-

dneties \an de teekeniiineii \iiidl men in hel Asiro/jhi/sinil Jaiirnaf,

Mav J5li;}.

Hel middelste gedeelte \ai; deze kromme stix'kl tol lievesligiiiK

\an hel lesiiiiaat, opgelevei'd door üa Ibtograliselie kromme, namelijk

dat ile minimale waarde van de siraliiig '/sooo ^'i^" <'*' maximale

heeft hedrageii. Hel werkelijke minimum toeli kon door de langzaam

w erkende tliermoznil niet aangegexen worden ; maar wanneer wij

de onderste deden \aii den dalenden zoowel als van den rijzenden

lak der kidinme naar beneden verlengen (aanvangende i)ij de |iiuiIimi

die aan JO seconden' \<'m'ii' en 10 seeonden na de eenlraliteit lieant-

wooi'den), ontmoeten die verlengingen elkander mi millimeter hoven

de nullijn; en hel ma.\iniiim wordi blijkens de tabel vooi'gcstekl

door ongeveer 5000 millimeter.

In de overige jdiasen van de eclips, verder van de centraliteit

verwijderd, deden zich wel eens kleine onregelmatigheden in den

gang der straling voor. Aan o|)teekeningen aangaande den toestand

\an den dampkriii'j. dooi' andere leden der e.xpedilic gemaakt, konden
wij laler oiilleeiien dat de inzinkingen in de reeks onzer waarne-

mings[)iinleu juist overeenkwamen met hel xdorbijtrekkt'n \-\u dunne
nexels langs de zon. Daardoor bleef er wel eenige willekeur over

in de wijze waarop meu nii de slraliiigskiomme trekken moest zóó

dat zij beantwoorden zou aan een ideaal standvasligen graad \an

doorschijnendheid der lucht. Wij hebben eenvoudig de lijn gelegd

door de /ii>o</sti' |)niilen in de reeks (omdal de waargenomen waarden

alleen maar Ie klein kouden zijn , en \ oor hel overige er naar ge-

streefd, de kromming zoo gelijkmatig mogelijk Ie doen veiioo|icn.

In hel bijzonder zij de aandacht gevestigd op de beide punten B,

die iu de ti'ekeuing der stralingskromme door kleine cirkeltjes zijn

aangeduid. Zij lielbeu lulrekkiiig op de waarnemingen, in J1105 te

Burgos^) verricht, en dienen om ile overeenstemming tnsschen de

waaruemingsi'eckseii ,\an toen en nu in liet licht Ie stellen.

Tijilens de ecli])s van 1905 zagen wij de zon somwijlen enkele

minuten lang in een prachtig helder deel van den hemel tnssciien

zwai'e wolken in : dil was o.a. het ge\al juist op de lijden dal ile

straling passeerde dom- de waarde die half zoo groot was als de ma.\i-

, ,,..,. , . . . , ,
17940ÜU

male. üe tijdsti|i|)en waarop de inleifsiteit bedroeg =: 897000

1) Versl. Afd. Naliunk. XIV, (jl.ö, [90ti.

99*
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vielen 33"'38» \ »'i('ir het tweede en 33'"4!^ na liet derde contact

;

de maan liad dns gemiddeld 33' , minuten iioodig om de tweede

helft van de zonneschijf Ie overdekken.

Nn heeft in linrgos de maansrand de middellijn der zon doorloopen

in 77'/, minuten: hij de eclips van 19J2 echter in 80"/, miinitcn.

Wanneer derhalve de verhoudinjr van den straal der maansehijf tot

den sl-'aal iler zonneschijf dezelfde geweest was in de twee gevallen.

zou de tijd. noodig om de tweede helft van de zonneschijf te overdek-

807,
ken, in Maastricht bedragen liebber. 33'/, X z—^ = bijna 35 minuten.

Maar te Maaslriciit was de straal der maan nagenoeg gelijk tuin

dien der zon, terwijl te Burgos de verhouding was als 132.8 tot

126.8. Dil verschil tusschen ile twee gevallen l>renut nieo. dal iiel

interval van 35 niinnten. berekend mhw Maastricht, een weinig Ie

groot is. Trekken wij namelijk cii'kels (be de zon en de maan voor-

stellen in de juiste verhoudingen en standen welke beantwoorden

aan de bedoelde oogenblikken, en nemen we de verdeeling der iielder-

heid over de zonneschijf in aanmerking, dan zien wij gemakkelijk

in dat het interval ongeveer 25 seconden kleiner genomen moet

worden en dus op 34'/, minuut gesteld.

Uit de resultaten, iii liH)5 verkregen, leiden wij dus af dat in

1912 op de tijdstippen 0"0"20-^ en 1»9"20'' (d. i. 34'/, minuut v(M'ir

en na de centralileit de straling bedragen moet lieblien de helft van

4i)t5ü

haar ma.ximale waarde, nanu'iijk = 2480 scliaaideeten. Dil \Mirdi

aangedurd door de ligging der punten JJ. De overeenstemming met

de werkelijke waiirnemingen van 1912 is inderdaad c^'r/' bevredigend.

Gedurende het middelste gedeelte van de eclii)s van 1905 waren

daarentegen de omstandigiieden te Burgos zoo ongunstig, dat het

daarop belrekking hebbende deel der stralingskromme geen \er-

trouwen verdient. Daarom was het gewenscht. de eclipskronnne van

1912 te bezigen voor een hernieuwde loe|tassing van de \ loeger

ontwikkelde meliiode lot het bepalen van den loop der stralings-

sterkte op de zonneschijf van hel cenlruni naar den rand.

Beiverkiiif/ ran de tdtkonisten, met de thennozuil verkregen.

()|) behoorlijk iion:ugeen |iapier werd een cirkel van 40 cm.

middellijn geleekend. de zon voorstellende, en verdeeld oji de wijze

die de nuderstaande figuur aangeeft. .Men ziel concentrische zonen,

aangeduid door de nummers 1 tol 12, en bogen die den maansrand
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voorstellen in een aantal slar-.den. De lu-eedte van de sikkelvormige

reepen, door de/.e bogen begrensd, is '/20 ^«'^'i <Jc" straal dor /.on,

behalve van de reepen a, b, c en (/, wier breedte '/<a bedraagt.

In 40'/, niiniiiit doorliep de maansrand een afstand gelijk aan den

schijnbaren straal der zon ; de reepjes a, h, c, <i kwamen dns ieder

in '/.,o
\4t)', niinuleii, de reepen < lot a ieder in '

,0 X 40'/,

luinnten van aeiiter de maan te voorschijn. Op onze slralingskromme

kunnen we nu de achtereenvolgende aangroeiingen tier stralings-

sterkte, beantwoonlende aan de j-eeks van sikkelvormige reepjes,

aflezen. Wij zuilen die aangroeiingen door dezelfde letters aanduiden

als de reepjes.

Aangroeiing a is geheel Ie danken aan straling uil de zone 1 ;

aangroeiing h aan straling uit tie zonen 1 en 2, enz.

Zij nn .1;, de gemiddelde intensiteit der straling welk een eenheid

van schijfoppervlakte, behoorende tot de zone n, aan onze thermo-

zuil loi'zcnill. Dan zal bijv. de aangroeüng h als volgt zijn samen-

gesteld :

/( ^A-'-i +'^rï\ + ^-r,,
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wiiariii D^.f^i enz. ilc oppers laUlcii voorstolloii van y\^ sliikkon die

tic oxeroi'iiUomstige /.oiioii |pij(lr;iu:eii lot <lc reop /<. Die u|)|)ei\lakteii

te berekenen is mogelijk, maar /.eer omslaolitiji-. Wij hesloten dns,

y,e te viiidcii door dt' stukken nil Ie knijtpon en Ie wefren. De een-

lieid van oppervlakte, door ons aangenomen, is dus de op|)ervlakle

van een sink van ons leekenpapier dat 1 mgr. weegt. Uitgedrnkt

in ilie eeidieid vonden we l)ijv. voor de foëllieienten /V,, O^ d.

de getallen S.1, 11. Ü 298.0. Talie! 11 omval al de op die

TABEL 11.

Aangroeiingen

der straling

Coëfficiënten van:

•«1 X2 Xj, 1; >'- rs .^1(1 X\\ Xyi

a -

6 =

c =

d =

e —

ƒ=

g=

li =

i =

j =

/ =

m =

n —

=

/>-

1 =

r =

/ =

// —

wij /.e

geelt

de ec'

47 251.0

53.5 83.0 168.4

58.5 25.5 88.5 137.5
!

13.8! 34.5 78.5 123.0

15.7 3T.5 59.6 113.0264.0

62

130

135

140

144

147

159

152

153

154

154.5

154

154

154

153.5

152.5

151.5

149.5

10.9 21.0 31.1 45.0 163. 0|2n.0j

8.5 15.0 19.5 27.0 80.0146.0192.0

S.1 11.9 15.8 21.
l|

55.3 77.0298.0

7.7| 10.3 12.3! 15.9 42.0 55.5 198.0 146.5
!

I

i

: ,

7.4 9.3 11.0 13.2 33.0 42.0 123. 5'247.
I

I

I

7.1 8.4 9.2 11.9 28.7 34.8 93.5;168.5 120.U

6.9 8.2 8.8 10.2 25.4 30.2 76.6 108.2 204.2

6.9 8.1 8.5 9.8 22.4 27.5 66.0 86.5 142.0 98.2

6.8 8.0 8.3 9.5 20. 8 24.9 58.0 73.4 96.4 165.3

6.8 7.7 8.1 9.2 19.8 22.6 52.5, 63.
6|

77.8 1 19.7 77.7

6.8 7.6 8.0 9.0 19.1 21.1 49. l! 57.3' 66.2 82.2134.0

6.7 7.5 7.8 8.8 18.3 19.7 44.9 53.0 57.7 68.9 164.7

6.7 7.4 7 6 8.6 17.6 19.0 42.4 49.7 53.4' 69.0 181 .2

! •
I • ! '

6.8 7.5 7.6; .8.4| 17. Oj
18.2 4(1.3 45. 5| 49.2 54.5 143.0 50.3

6.8 7.5 7.5; 8.2| 16.7 17.5 39.2, 42.9' 45.5 51.1 115.3 83.6

6.8' 7.4^ 7.5 8.1 16.5 17.1 38.0 41.7 45. 1 48.3 102.0 97.0

M'rkregen coënicienlen \an .i\, .v.,, ,1
.^ e,,. De eersie kolom

lic waarden der aangroeiingen van de straling, zooals die op

li|i^kronniic waren afgelezen. Elke iiori/.onlale rij liepaall een



I

vergolijkinji'. tTi( de eerste vergclijUiiin' viiulen we .i\, uit de tweede

.r.., enz.

T A B H I. III.

Afstand der

zone van

het midden

Gemiddelde straliiigssterkte per eenheid van
zone-oppervlakte

|

Afstand van

liet midden
n -11 ii-i -1

I ,
Herleidtotde Gevonden , , ..^

derschiif
Onmidddhjk n. de ve.ge.

^.^arde 100 door graf. cier schijf
der^ch.jt hjknisen afgeleid

i |,. centrmn interpolatie

0.9815
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rcsiiltali'ii gemakkelijker verg<'lijkii;i;ii' gemaakt met ilio \;\n andere

waarnemers.

Het is niet ie verwonderen dal de gedminle \an cmi/a' liciiUei'-

deelingskromme inerkluiar aiidei's is tian die \an een der kronimeii.

welke ook, \vaai<l(K)r \'o(;ki,'s speetropliotometriselie uaarnemingeii

worden voorgesteld. Immers de laatste toonen de verdeelingeii die

kenmerkend zijn voor speeiale groepen van golven, elk een klein

gedeelte \an liet speclrmu iiiiicnH'niie : zij zijn \an eenzelfde type,

al verandert ook de parameter \rij sterk met de gollengle. De ge-

zamenlijke uitwerking echter van <tl/i' stralen.soorlen (ook de onziclit-

l)arei die door onze tliermozuil worden geabsorbeerd, moet een ver-

deelingskmmme geven van een ander type. minder eenvoudig dan

dal waartoe Vo(jki,'s krommen voor nagenoeg iiioMocliroiualiscli licht

behooren.

Sii>»envatfing.

< ieiluiende de ringvormige zonsverduistering op 17 April 19J2 is

nabij Alaaslrioht onder zeldzaam gunstige onislaniligheden de ver-

andering van de totale zonnesti-aling waargenomen met behulp van

twee onderling onariiankelijke slralingsmeters.

De eene stralingsmeter, bestaande uil een boiomeler en een regis-

Ireerenden galvanometer mei korleii inslellingslijd, diende om zoo

nanwkeniMg mogelijk de verhouding van hel minimnui lol het inaxinmm

van de siralingsslerkte vast te stellen.

\ oor die verhouding weid gevonden V^ooo- ' M^ dey.e uitkomst werd

een schatting gegrond van de hoeveelheid energie die wordt uitge-

straald en versti'ooid door de geheele zonsal mosteer ; wij vonden

daarvoor een kleine tractie van de totale zonnestraling ^ongev. Viooo):

Het is daarom onmogelijk, de vermindering der helderiieid van de

zonneschijf van hel midden naar den rand loe ie schrijveu aan

al)sorplie ot' veislrooiinu' van het lichl door een alinost'eer, een lichaam

omhullende ilat zonder die atmosfeer gelijkmatig lichtgevend zou

schijnen. De wolken-theorie van de fotosfeer is niet in overeenstem-

ming met de feilen.

Met den anderen siralingsmeler, bestaande uil een tliermozuil met

loebehooren, verkregen wij een voldoende aantal betrouwbare afle-

zingen om daaruit de geheele siralingskromme, van het ecisic lol

het vierde conlacl, met een behoorlijke mate van nauwkeurigheid

te kunnen coiistrui'eren. P>ehalve dal deze kromme een bevestiging

^ai' vap de waarde van hel siralingsminimuni zooals die met den

l»ül(Mneler gevonden was, leverde zij ook de gegevens, noodig om
iioüinaais uil Ie rekenen, hoe hel siralingsvermogen der zonneschijf

afneemt van iiel ceiiinini naar den rand.
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Sterrenkunde. De llicr Iv 1-'. \\\ dk Sandk, Il\KiirYZK,N liiedl

ccMic iiicdciiccliiiu aan \aii ilcii lieer .1. K. dk \'os van .Stkkx-

wi.iK: ,.( hii/i'r:iii'/,- iiintfi'itt dl' ti'niH'ii i'itii itniii'nai'ii iiiartudclijk-

schi' jn'nndi' UI de iniuinslengti'. n>/(/i'ii.i d(' ineridiwintraar-

iii'/iinii/i'ii !< ( I iu'('ii>ricli.

(Mt'ilc aaiii^cliudi'ii iluor den llrcr II. (i. van de •Saniie Bakiiuvzen).

Hel is oiiii'eveor ooii Jaar .iJcledcii dat Prol', iv !•'. van dk Sandk

l)AKiii \ZKN mij in kennis hraelil inel de door hem en anderen nilge-

voei'de lieiek(^nin<ien, welke tol doel hadden vi'i-helefiiigen aan (e

liienii,en aan de nog steeds s\stematis(die afwijkiiiiien vertoonende

niaanstat'eis van Hanskn-Nkwcomb. (ilaanie \oldeed ik aan zijn \oor-

slag om zijne berekeningen over de lenglecorreeties vcori te zetten,

en ik mocht daarbij steeds een daidvbaar gebrnik maken van zijn

talrijke raadgevingen en groote hulpvaardigheid.

Mijn onderzoek bepaalde zich lol de lengtetermen van nagenoeg

maandelijkschc periode, of scherper uitgedrukt, met perioden weiidg

verschillende van den anomalislischeu oinlon|)stijd, die ook kunnen

worden o|i^e\al als langperiodische termen in de excentriciteit en

de lengte van het perigaeum, en tot hunne vergelijking inet de door

E. W. Brown in zijne nieuwe maausiheoric daarvoor gevonden

waarden.

Mijne methode was geheel dezelfde, als die welke gevolgd was

door Prof. E. F. van de Sandk Bakfiuyzkn in zijne twee mededee-

lingen van li)()3, en reeds veel vroeger door Newcomb in zijn

..Investigation of corrections to Hansen's tables of the moon". Dus
werden ook dom- mij afwijkinuen in A.R. geliruikt, in jilaats \au

die in lengte.

Newcomi5 behandelde de jaren J8(i2—1874 naar de waarnemingen

te Greenwich en Washiuiitou en op eene meer beknopte wijze 1S47

—

'J858 naar ilie Ie Greenwich, terwijl K. V. van uk Sandk Bakhuvzkn

de jaren 1895—1902 eveneens naar de waarnemingen te Greenwich

bewerkte. Daar hunne uitkomsten wezi>ii op termen in de excen-

ti'icileit en de perigaeundengte \an omstreeks l(S-jarige |)eriodc, in

hoofdzaak overeenstemmende met de theoretisch gevonden Jupiters-

eveclie. la^- hel voor de hand hel laatste tijdvak aan weerszijden uit

te breiden lot ik een twintiglal jaren o\erspannen kon.

Eene voorloopige berekeniiiü' begon ik, met het oog op de toen

aanstaande zoneclips van 17 .April 1912, over de jaren 1907—1909,

welker resullaleu werden bekend gemaakt in de Ziltings\erslauen

dezei- Akadeniie. Xaluiniijk kou, wegens het korte tijdvak tiat ik
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lieliaiideldc. tlii (Hiderznek woiiiii;- oï CPcn a!g:emoono iiitkoni.-lon

(.»|ile\t'rt'ii.

Ik liatl (laarbij Ic' voren geheel dezelfde verbeteringen aan de

tafeks \aM Haxskn-Newcomu aant-ebraclil als Prof. van dk Saxdk

Ijakih VZKN in zijne bewerking gebrnikt iiad, en toen ik mei eene de(i-

iiilieve herleiding aan zon vangen was het de eerste vraag of hierin

'geen veranderiiig gebraeht moest woiden.

Prul'. l!AkiuvzKX had aan de Lu welke in de „Greenwicli IJesults'"

worden opgegeven in den zin Rekening—Waarneming de volgende

verbeteringen aangebracht ';

;

(I. Correcties aan de berekende middelbare lengte, en wel

l". periodieke correcties n<h = -f-
1".69 sin D -\- ()".16.«h(Z>— i/)

—
ifM-sm (/>+ƒ/') + 0".09 sin ;/' -- ()".;^3 sin2D — 0".21 sin {2D—(j) ')

2°. eene correctie voor de langzaam verloopende afwijking, welke

em|»irisch ni( de jaargemiddelden der A« was afgeleid.

De som dezer coireclies werd herleid tot correcties aan lie A.R.

door middel van Nkwcomb's factoren /•' en (v. a.).

b. Correcties voor de persooidijke fonten bij hel waarnemen der

doorgangstijden van de lieide maansranden.

Na rijp overleg ried 1'iof. Iv V. van oi'. Sandk i!\Kiirvzi;N mij aan,

in plaats van de hierboven sub 1° aangegeven termen nieuwe cor-

rectietermen aan te brengen ontleend aan de maanstheorie van

Hrown en in overeen-emming mei de zonsparallaxe 8 .8(1.

Hierbij werd in het oog gehouden, dat storingstermen met kleine

amplitude voor ons doel sle'-hls dan aangebracht behoeven te worden,

wanneer hunne periotle 0|i weinig na ondeiliug meetbaar is met die

der mi(ldeli)are anomalie ij, tiaar anders hun iu\ loed gemiddeld

nagenoeg verdwijnt.

De nieuwe storingstermen van Hüown . ot' hunne \erschillen mei

die volgens Hansi:n wei'den door mij ontleenil aan de derde ver-

hanileling van Hatti^ikjiaxn 'j waar zij voorkomen op pag. 16—18,

genummerd 1—45.

De mecslen zijn planetenstoringen, enkele het gevolg van v(M'-

beteringen der storingen, veroorzaakt door de afplalting der aarde

en enkele zon.sstoringen. De planetenstoringen 23 29, de zonsstoring

n". 39 en de af|)latiingslerm n". 44 verloonen, in den voi-m a sin

Kj -\- X) gebracht, allen waarden \'an /. met eene periode tusschen

o

') Onder hel hoofd ,Goinparison of llie eiroi's of tlii' Moon fioiii oliservations

by Transit and Allazimutii" zijn aan de ^z correcties aangebracht voor de niaans-

beweging in liet interval /^x zelf, welke elders in de Results ontbreken.

-) Als constante der zonsparallaxe was daaibij aangenomen t = S".7'.)G.

*) Beobachlungs-Ergebnisse dei' IvGiiiijliehen Sleniwarle zii Ueilin n". 13 1010.
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1> 011 3ft jaar. Div.e \vci'ik>ii imi; iiiol aaiigcl)raclil, daai- zij in

niiiiiidilelliik vciImikI Ntaaii iiicl de iiilUoMisleii \aii mijn ondci-znolc.

De ;uin^el)raeliU' rorreelielernien waren de volgende:

-f l".37 sin J)

O '.20.>•/«(/;+,(/')

— O" .V2 n'm {•! I)~ii)

+ 0".25.7»//'

— 0".19.vm2Z>.

De waarden dezei termen wei'den in Iwee nieuwe lalieilen \'er-

cenigd \an den vovm van Nk.wcomh's tabellen \\\ en \'lll.

Om den samenhang mot de jaren 1895—1902 niet al te zeer te

\erhreken, zijn vonr do jaren 1890—94 echter nog de oudo oói-recties

i;el)rnikt, zoodat J890— 1902 een volkomen homogeen geheel vormen.

Dal liet toeh ook wel geoorloofd is het geheele tijdvak 1890

—

1910 als één geheel te behandelen, l)lijkt nit de resnltaten voor de

jaren 1907—09, die zoowel met gebrnik der onde als der nieuwe

eorroêties berekend zijn, waarbij de nifkomsfeii slechts oid)elangrijke

\ersehillen \'ertoonen.

Het jaar 1891 is geheel bniien rekening gelaten, daar toen de

Transit-eircle enkele maanden in rejtaratie is geweest en de nit-

komsten van de verschillende doelen van een jaar systematisch

\an elkander kinmon verschillen.

Voorts zijn tot 1902 alleen gebrnikt waarnemingen met den

meridiaancirkel, daarna ook Altazimulhwaarnemingen, voor zoover

deze in ilen meridiaan geschied zijn (w at \ó('tr 1903 niet voork\vam),

en eindelijk kon ik sederl 1905 ook waarnemingen gebrniken van

den kraler Moesting A.

De secnlaire term is voor elke maand of twee maanden opgemaakt

nit eene grafische interpolatie in.sschen de jaargomiddeldoii opge-

•ioven in de mededeeling van prof. Bakül'YZIon in het Zittings\erslag

van Deo. 1911 pag. 718 onder hel hoofd J/—iV/, nadat deze waarden

met hel 2ö.sle deel van hnn bedrag verminderd waren voor de

maansbew eging in den tijil tnsschen iterekendon en waargenomen
maansdoorgang').

Ten slotte blijven te bespreken de correcties aangebradit aan de

waargenomen doorgangstijden der maansranden. Deze znllen wel in

hoofdzaak van persooidijke fouten afhangen en dns in don loop

') Vergelijk Zillingsverslag van Fobr. 191-2. p. 1120 en IK^T.
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der jai-eii groote en urillige vfranderiiiiren kniinon ondergaan. Aan

(leii anderen kant i^ liet wenselielijk. len einde niet te zeer van

toevallige fouten afhankelijk Ie zijn. niel voor elk jaar afzonderlijk

deze coneelie te bepalen.

Dit overwegende lieli ik deze randfonten bepaald voor de beide tijd-

vakken 1892-94 en 1903-09, terwijl 1890 en 191(t, die pas later

aan de herleiding loegevoegd werden, zoo goed mogelijk aan de

andere jaren aangesloten zijn.

Kvenals mijne voorgangers liei> ik ile La (echter na al de voor-

gaande correcties te hebben aangebracht samengesteld volgens de

dagen \ an waren niaansonderdom D,,. ten einde te ondeiv-oeken of

hierin ook een verloop te (inidekken viel: deze residtaten. benevens

tlie door H.vkhiyzk.n gevonden, deel ik hier mee, nl. de middolwaar-

den voor eiken dag verminderd met het totale gemiddelde voor den

rand. -Eerst volgen de uil komsten voor Rand I, daarna die voor

Rand II; de getallen in haakjes geven de gewichten aan.

D.v
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liii'iiiicilo iii aaii.-liiiliiig gebrarlil. Voor IMMI is do raiidcuncnMie

afgeleid uil 1890—94 en voor 191(1 nii t\o Jaren J908~J0.
Ik geef nu nog- de vcisrliiilcii IM 11 IM 1 voor eik Jaar o|igcniaaisl

na liet aanbrengen \an de hoven aangegeven verbeteringen.
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iiiiiiuoii mol liel tulale f^eiiiiddeldi' in i>vereeiis(eniniinfi te lirengen.

De tolalc eoiTcrties waren len .slolle;

1892—94
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1" i'fcks \iui Xkwcomh zijn wc^uciis zijiio por-iii^iTc nauw kcmiglioifl

alli'cn do 5 groolsle tcnm'ii. hioi' gciiiorUt met ile (.ijfcis I— V. aaii-

gehraolit.

Daar (io/.t; ooiTecties moeten aangebraclit worden aan de lafcl-

wjuirden en daar /; en / in den zin 15—W genomen zijn, lieli ik

nn gevoinid. de termen \ an Bkown door />/• aangevende. - - li — lir

en — k - Br. zoodat deze verselulien de correcties voorstellen,

welke aan de naar Hkown verbeterde tafels nog moeten worden aan-

gehraelit, om overeenstemming Ie verkrijgen met de waarnemingen.

Daarop zijn deze verbeterde waarden van — h en — k bevrijd

van hunne constante gedeelten, welke afhangen van de correcties,

welke nog gevorderd worden door exceniricilcil en |iei-igaeundengte

(— //,. ^ -[- 2 ffe, -— kc = — 2 e f/.T). Een eerste maal is dit zoo gedaan,

dat \ oor elke i)eriode de middelwaarde der — h — />'/ en der — /• — Br
als constante gedeelte beschouwd werden. Zooals de beide hier vol-

gende tabellen aanlomien, zijn de uitkomslen voor — It^ en — ^v bij

de drie reeksen in redelijk goede overeenstemming met elkander.

De tabellen bevatten verder de van de constante gedeelten bevrijde

uitkomsten — ho en — k^ (zie p. 1522 en 1523)

Een tweede maal heb ik getracht liet constante gedeelte voor de

3 reeksen samen voor te stellen door den vorm a + bt. Om voor

die afleiding vier tijdvakken van ongeveer gelijken dnnr te bekomen,

heb ik het laatste nog in twee stukken gedeeld, en is voor elk

opnieuw /(, en 1^. bepaald (waarbij trouwens de beide stukken

nagenoeg dezelfde waxirden opleverden). Ik had dus voor elk der

onbekenden vier vergelijkingen van den vorm — h^. =z(i -\- bt en

— kr= a' -\- b't. Aan de eerste reeks \an Nlwcomb gaf ik een ge-

wicht 1 en aan de andere drie reeksen elk een gewicht 3. De ge-

vonden uitkomsten waren:

a = — 0".Q2 6 = 4-
O
'.0034)

(/' :^— 0".47 b'—— 0'.0090
ï epoche 1894.5.

Daarna is voor elk jaar hiernaar — /(,• en — kc berekend en ook

met deze waarden zijn dan die van — ho en — A„ afgeleid, (zie

tabel p. 1524).

Wij beschikken nu dus over twee stellen waarden van — /t„

en — kv.

Alvorens deze uitkomsten aan een nader onderzoek te onder-

werpen, trachtte ik nog aan te toonen dat het aanbrengen der

BROWNsche termen door de waarnemingen gereclitvaardigd wordt,

ten minste voor zoo\er he! vijftal betreft, dat eenigszins merkbare

100
Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXI. A». 1912/13.



TABEL 1. Onaerzoek der h. Ie Berekening.



TABEL II. Onderzoek der /,-. Ie Berekening



TABEL 11



(•oiMlicioiiteii Iicofl, nl. t\o Ifrincn hier Imixcii iiicl IJdiiiciiisclic cijrcrs

gcIcekciKl.

Daartoe' /.ijii lalicllcn f^eniaakt van de — /(,. en — />•,., (naar de Ic

l)erekeninf^). waarhij alle üiiowN'selie Icrnien waren aangebracht

helialve «Ie te onder/.Dekeii term. De jaariiil komsten zijn dan zoo

liijeen.üevoeiid, dat inroepen gevormd werden met waarden van hel

arunment van den ondorzoeliten term tiisschen 0° en 10°, J0° en 20° enz.,

met dien \erslande dal de iiilkom.sten voor de verschillende kwa-

dranten, \\aar noodig door teekenomkecring, herlei<] werden lot

die voor het eerste kwadrant. De h en /, leveren dan, wanneer

wij de liROWNsehe lerinen door, << <in {(/ -\- y} voorstellen, elk negen

vergelijkingen op \an den vorm — h,,^=acos-/^ en — /i\, = a siiiy.

Nu is •/:=/„
-|- f« (/—- litOO.O) on, daar we hier de periode als

hekend aannemen, kunnen we nu xoor eiken tei'm nit de \\aarne-

mingen de waarde voor <t en /„ atleiden naar

tH (X„ 4- M (' - li"t<).ü)) =^ a' = k,' + k,' ')— hc

Bij deze afleiding zijn aan de verschillende vergelijkingen gewichten

toegekend in overeenstemming met het aantal jaren dat tot hare

vorming medewerkte.

De gevonden uitkomsten, vergeleken met die volgens de theorie

volgen hieronder

:
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is telkens de waarde \aii / berekend eii deze waarden zijn dan tot

7 groepen vereenig<i. ais \ (tl<;t :

Tijdvak
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zooilat — hl, = ft cos X — ko == a -vn y

en vivii de '2e bereUciiirm- //(.. eii k,- werd de waarde van •/ voor elk

jaar als volgt gevonden

:

1847.8

48.9

50.1

51.2

52.4

53.5

54.6

55.8

56.9

58.1

303°

39

40

48

106

194

169

299

285

99

1862.5
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De verschillen W—B zijn liierhoveii opgegeven.

Voor (Ie periodelengle uordl iiii 8.92 Jaar gevonden en zij moclit

dus op negen Jaar aangenomen blijven, waarmede de verdere liere-

keningen reeds geschied waren. Wij hchix'n

—K = « cos ;-/„ -t-
40" {t—t,)\

-k, = asln\y,, -|-40°((- Ol
en stellen nn

— /*„= ^ sin 40° (t -t,) + Y cos 40° (<-/„)

— k,= ë?' sin 40 (t-t,) + / cos 40° (t—(„).

Wij hebben dan

,i — — f( sin x„ r = rt cos •/„

^' = « cos /(, r' = « *!" /„.

Ik betekende erhter de 4 coëflicienten elk voor zicli. Daarbij werd

de eersie reeks van Nkwcomb wegens hare geringere naiiwkenriglieid

buiten rekening gelaten. Zoo werd gevonden vooreerst voor /„ 18it4.

5

aannemende, naar de beide rekenwijzcn ^1 en B :

A
Elke reeks berekend met de eigen h,. en {,.

,"} — — 0".30 y = 4- 0".68 ^' = -f-
0".60 / = -j- 0".16

B
1 )e lic en Av berekend volgens de Ibrmnle a -\- bl

ii= - 0".29 •/ = + 0.63 ,J' = i- 0.60 y' = -p 0.14

De berekening B komt mij \ oor de meest Juiste te zijn. maar de

verschillen tusschen beide zijn zeer gering. Wij zien vorder dat zeer

bevredigend voldaan wordt aan de betrekkingen ,i' = y en ,i=— y'

en mogen dus aannemen naar berekening B:

u sin /„ r= -j- 0".22

« cos X, = + 0''.62

waaruit

-/, —. 10°.53

u = _0".66

De gevonden waarde van /„ moet nog eene kleine verbetering

ondergaan, doordien de veiandering jier jaar niet geheel Juist was

aangenomen : in aanmerking nemende dat de gemi<ldelde epociie

der waarnemingen ongeveer 188f> is, wordt die verlteteiing -|- "•^"•'Ö.

Ten slotte de epoche op 19()Ü.() stellende vinden \\ij Aoor onzen

empirisch bepaalden term

+ 0".66«i«i(7 -i-
244°.4 -|- 40°.:?5 (f-lOOO.C,.*.

De nu bepaalde waarde van hel argument vo(U- 1900.0 sluit dus

zeer goed met die welke boven gevonden werd. De periode \an
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(Ic/AMi Icrn: vcrscliill wciiiiu- \;iii dio van Ürl ; liiiii(iii(lcrliii'j, \ itI()(i|( is

.'i°.43 per Jaar; in 5'i jaren iiiaakl dit ("chii'r IJSO' zoodal beide ter-

iiKMi niet iiijeen mogen gevoegd worden.

De volledige l'orinnles der door mij gevonden correcties, die nog

moeten toegevoegd worden, wanneer de BifowN'sclie storingstermen in

rekening zijn gebraclit, zijn dus

— A=-0".60 fO".0034j^-1900.0|-(-0".6(it•os{244^4 + 4u^a5(<-lyuo.(J)j

— /= -O". 5-J— 0".o090|/—19Ui).0j+ 0".66««ï244°.4 + 40°.35((!— 1900.0)

De beide periodieke termen knnnen ook samengevoegd worden,

zooals hierboven geschied is.

Gaan wij nu nog de liëteekenis i\ev gevonden uitkomsten na.

vooreerst wal belret'i de niet [)eriodieke termen. Wij hc!)bon

— h, = + 2óe

—kc = — 2edn

waarin de en é.^ de correcties aan de e.xcentricileit en perigaeum-

lengte volgens de tafels van H.vnskn voorstellen.

Wij \in(len dus

:

öe= — 0".30 + 0".0017(< - 1900.0;

d.T = + 4".7 + 0".082 {t — 1900.0).

De voor de excentriciteit gevonden verbetering der Jaarlijksclie

verandering is zeker te klein om gewaarborgd te zijn. De gevonden

correctie aan te brengen aan de peric/aeum-heweyinc/ volgens H.^nsex

knnnen wij vergelijken met wat daarvoor door anderen gevonden is.

De correctie -(-()" 08 moet worden aangebracht aan de tafel waarde

van Hansen \oor de siderische beweging j)er Jnliaansch jaar voor

1850.0, 146435". 2;i die door hem aan waarnemingsresultaten ont-

leend was.

Wij \erkrijgen dus \ oor 1850.0:

Jaarl. bew. van .t = 146435". 31.

CowELi. vond uit zijne bewerking der waarnemingen te Green wich

(Monthly Notices Jan. 1905) 14(i435".38 op weinig na in overeen-

stemming niet het hier verkregen resultaat.

Brown geeft (Monthl. Not. April 1904) als lesultaat zijner theore-

tische berekening van de perigaoumbeweging twee waarden geldende

vo(n' twee ver.schillendc waarden van de aardafplatting n.1. 1 : 292.9

en 1 : 29fi.3. Daaruit extrapoleerende voor de tegenwoordig als de

meest juiste te besciiouwen waarde 1 : 297.5, vinden wij ook voor

1850.0

.laail. bew. van .t = 146435".05

waarvoor Buown ais i'xiremc possible error ± O". 10 opgeeft.
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Onze uitkomst O".2^ ^.M-ooter is dus in vrij bevredigeiule nvereen-

sleinining niet de theorie.

Wat de periodieke tcrnnMi lietrefi is liel zeer bevredigend dat de

l>no\vN'sohe storingstermen zoo goed door de waarnemingen bevestigd

worden. Het is echter opvallend dat na Brown's grondige en uitvoerige

onderzoekingen de waarnemingen nu noch een storiugsterm met

een coëfficiënt van 0".6(i verraden, die theoretisch niet verklaard is.

Toch geloof ik dat wij tot dit besluit genoopt worden en dat het

vermoeden van E. F. Hakhvyzkn Versl. Akad. Amsterihim 12. 190.3,

386). toen hij den BROWN'schen term I (:= N". 23; niet in de waar-

nemingen kon weervinden, bevestigfj wordt, dat in de beschouwde

jaren een andere term zijn invloed tegenwerkte. Wij \ inden uu dat

bij volkomen gelijke coëfficiënten beider ariiuuieiit in J8G3 J 80° ver-

schilde.

Natuurkunde. — De Heer Kamkri.ingh Onnks biedt aan .Meded.

11". 134r uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden

II. k.\Mi:KLiN(;ii ÜNNEs en Sovhu^Werkh. ,.Ondt'rzoekm(jien over

de imcenduje lorijving van yassen bij lage temperaturen III.

Verqehjkimi der verkregen uitkoiiusten niet de loet der over-

eenstemmende toestanden.

^ J. Afkaitkelijkheid van de irrijving van de (em/)eratuiir. Wij

hebbeu deze in onze vorige Mededeelingen reeds ter sprake gebracht.

Het l)leek, dat noch voor waterstof nocii voor hi'limn de formule

van SiTHERh.^ND ook maar eenigermate met de waarnemingen bij

lagere temperatuur overeenstemt '). Met de formule van Kking.\nu.m,

die op veel meer bevredigende wijze is afgeleid is het. ofschoon zij

uitgaat van overigens aannemelijke voorstellingen omtrent den bouw-

en de onderlinge werking der moleculen, nog slechter gesteld, zoolang

men C daarin als standvastig beschouwt. Dit is ook onmiddellijk

in te zien wanneer men bedeid<t, dat de formule van Sitiikki.and

als eene eerste benadering tot de formule van Reingam m kan worden

beschouwd, en de weggelaten termen een verdere afwijking van de

1) Kort na onze mededeeling is een belangrijke verhandeling van LIucken in de

Phys. Zeilschrift (15 April . 1913) verschenen, waarin waarncuiingcn omtrent de

wrijving van liclium en waterslof uit een nog te verscliijnen veilianduling van

Vogel worden medegedeeld. Deze bevestigen binnen de grenzen van nauwkeurigheid,

die voor Vogel's waarnemingen op S'Vo bij waterstof-temperaturen wordt aange-

geven, onze metingen waarvan de nauwkeurigheid bij walorsloftemperaluren op

ongeveer l^/o te stellen is.
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waarneming!; tenf!,evolge moeten hebben. Ook met de empirische correctie

van IIkinganim's C, die llAri'KNKCKKK lieeft voorgesteld, is liet niet

niogeiijiv bij de lage temperaturen tot eene, zij het dan benaderde,

aansluiting te komen.

Men zou nu l)ij lielium bijv. C= C' TlijT kunnen stellen om
tot overeenstemming met de waarneming te komen. Maar dan zou

REiN(;.\NrM's formule eenvoudig in onze interpolatie formule oxergaan.

Keesom heeft in Suppl. n". 25 en 26 dezer Mededeelingen aangetoond,

dat de tweede viriaalcoëflficienl in de toestandsvergelijking voor waterstof

bij temperaturen, waarbij dit gas als tweeatomig mag worden beschouwd,

zeer bevredigend kan worden verklaard door Ie onderstellen dat de

waterstofmoleculen harde bollen met electrische doubletten in 't

middenpunt zijn. Zijne formule voor het botsingsviriaal in deze

omstandigheden geeft eene verandering van den straal van het

molecuul met de temperatuur, welke voor hoogere temperaturen

vrijwel overeenkomt met de uit de wrijving met °- afgeleide.

Bij lagere temperaturen waarbij de waterstof zich als een éénatomig

gas gedraagt, wordt de formule voor harde bollen met een centrale

kracht volgens de wet r^'i van toepassing en vindt Keesom dit wederom

door de verandering van tle wrijving met de temperatuur bevestigd.

Maar bij het afdalen tot —193^ C. doen zich. in overeenstemming

met wat wij boven omtrent de formule van SuTnERI,.\^u vermeldden,

reeds afwijkingen voor en bij lagei'e temperaturen worden de waarden

van de wrijving veel te klein.

Voor helium kan geen der uit theoretische beschouwingen afgeleide

formules eene voorstelling der waarnemingen geven ; voorloopig

beschikken wij voor deze stof slechts over onze empirische voorstelling,

die ook voor waterstof tot lagere temperaturen geldt dan de theore-

tische formules n.1. tot aan de temperatuur van gereduceerde zuurstof.

Wat nu de formule voor helium betreft, zoo is het niet onmogelijk,

dat in plaats van eene rechte lijn in het logarithmisch diagram, eene

moet worden gesteid, die bij lagere temperaturen en misschien ook

bij hoogere temperaturen iets naar grootere waarden der wrijving kromt.

§ 2. Toepassintj van het beginsel van de mechanische gelljkronniy-

Iteid op de vergel/jkiiii/ der irr/Jringscoë/ficienten in orereenstemmende

toestanden.

Mogen twee stoifen als mechanisch gelijkvormig bewegende mole-

kuulstelsels worden opgevat, zoo volgt daaruit ';, dat de wrijvings-

coelTTicienten bij beide in overeenstemmenden toestanden in een vaste,

') H. Kamerlingh Onnes. Verli. Kon. Akad. Amsterdam 21. p. i-1. 1881 Beibl.

5. p. 718. 1881.
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uit (Ic verlioiidiiifi (Ier voor elk 'Ier heiilo stelsels pjcldende eciilicdeii

van lengte, tijd en massa te berekenen verlionding ninelen slaan.

Omgekeerd kan men nit de waarden van
1 ii— — loq =r /'/ (T — /(/ e

2 • i/T y/M
waar M liet moleenlair gewiclit, o de gemiddelde straal van iict

moleounl, opgemaakt op tle wijze, die voor liet vraagstuk der wrijving

in aanmerking komt, en c eene voor alle stollen gelijke constante is,

7'

bij gelijkheid der kroiniuen, die i^ als lunclie \ an ,. uitdrukken, be-

sluiten tol de verhouding der aan de vergeleken mechaniscli gelijk-

vormige ') stelsels toe te sehrijven eigen lengte eenheden. Met behulp

van de wrijvingscoelilicienten kunnen wij dus tot een vergelijking

van de zooeven nader omsehreven gemiddelde moleeunlstralen komen,

en hel is nu de vraag in iioe\crre lie ge\outleu veriiouding over-

eenkomt met die \an lie gemiddelde nioieeuuistralen, bepaald

op de wijze zooals dit bij ile atleiding der toestandsvergelijking

noodig is. Was deze overeenstemming volkomen, zoo zouden, wanneer

de zooeven gegeven uitdrukking van r> in gereduceerde grootheden

wordt overgebracht de kromme lijnen, die de alsdan gevonden loga-

i'ithmcn van de gereduceerde •'> als functies van de logarithme

van de gereduceerde temperatuur voor de vei'schillende stofl'en \ oor-

stellen, op elkaar moeten vallen. Bijgaande figuur brengt lot uit-

drukking in h()ev(>r dil hel ge\al is. Hij de constructie is gebruik

gemaakt van M '- 7V '"/>/['' als het verhonding.'^getal waarmede de

wrijvingscoefficieuten ") op een zelfde denkbeeldig svsleeni geredu-

ceerd worden. Wij hebben liieri)ij ph en 7'/.. die voor den kritischen

toestand gelden, als bepalende grootheden aangenomen en de besclutu-

wing van deviatie-functies ") tot later uitgesteld.

In de eerste plaats valt in het oog de groote afwijking van het

helium. In \ 1 hebben wij opgemerkt, dal hel karakter van de

\vrij\'iug \an liel helium kan worileu uilgedrnkl door de couslante

in de kracht wel / '' bij KKiNc.vNrM eu Kkksom voor te stellen door

r' T lo<i T. Misschien wijst dit op eene toename van de grootheid

die de attractie van het helium bepaalt, met de temperatuur. Wij

herinneren eraan, ilat K.\mI'',iu,inoii Onnks er toe gebracht werd

een dergelijke toename van de attractie grootheiil niet de lempcraluur

') Strenger: mechaniscli slatiouair gelijkvcnniig. Zie Kamehi.ixgh Onnes en Iveksüm

Siippl. Lcitlcn Conmi. no. 23, p 60i.

-) Leiden (Jomm. uo. 12, p. 9.

') Kameulinch Onnes en Keesom. Siippl. nu. 23 Leiden. Comm. S 38. De door

K'f.kso.m Suppl. Leiden Uomm. no. 25. p. 12, noot 3 voor walerslof gevonden ver-

gelijkingsgrooliiedi-n geven 6"\ alwijking voor waterslof en argon, de hier toege-

paste 9%.
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aan Ic iiemon diii ciiionaanligliedeii hij hd vlociliaar licliiiiii te ver-

klaren en Iv KKSo.M hij liet lielnmdelen \an de tweede vii-iaal-ooef-

lieiënt van liet lielinni hij hoogere teni|ieraturen liceft 0])genierkt,

dat eigenaardigheden hierin aan dezelfde oorzaak zouden kunnen

worden toegesclireven ; hier zou nu het terugtrekken van de altractie-

spheer (of sterker terugtrekken dan liij andere stofTen) evenzoo de

oorzaak van een geringere afname der wrijving hij liet afdalen tot

lagere temperaturen kunnen zijn. Kr zon eciiter ook eene uitzetting

van liet molecuul hier tevens het atoom) met de temperatuur kuimen

optreden, en eindelijk zonden beide verschijnselen, afhankelijk van

een gemeenschappelijke oorzaak, samen kunnen gaan. De in ^1 ter

sprake gebrachte mogelijke geringe kronnning \ an de lijn van helium

in het iogaridimisch diagram in anderen zin als de overige lijnen.

welke het verschil van het helium van de overige stoffen tot uit-

drukking brengt, zou dan ook op rekening van deze verandering dei

attractie moeten worden gesteld.

'Wat bij het helium de afwijking van de helling van de lijn van

die, welke \oor een groot temperatuurgebied bij de andere stoffen

geldt zou verklaren, kan ook misschien bijdragen tot de verklaring

van de afwijking van de formule van Relng.vmm bij lage tempe-

ratuur doordat de grootlwid. <lie de attractie bepaalt, kleiner wordt.

Bij deze afwijking treedt hij waterslof eene duidelijke \erandering

van de helling der kromme op. Merkwaardig is het, dat hetzelfde als

bij waterstof ook bij stikstof en misschien ook bij zuurstof en kool-

oxyd wordt gevonden en dal hot punt waai' dit geschiedt voor water-

stof en stikstof en misschien ook \oor zuurstof en kooloxyde bij

eenzelfde gereduceerde temperatuur schijnt te liggen. Is dit het geval

dan zou de verandering, die volgens Kkeso.m bij de waterstofmole-

culen als een overgang van harde bollen met electrisclie doubletten

tot harde bollen met een centrale kracht ;—
'/. wat de wrijving

betreft, mag worden opgevat, een voor deze verschillende stoffen

gelijkvormig proces zijn dat door dezelfde eenheden van lengte, tijd en

massa bepaald wordt als die voorde kritische grootheden gelden, terwijl

dit |)unt vo(»r tweeatomige stoffen met het veranderingspunt in de

specifieke warmte alleen in het bijzondere geval van waterstof samenvalt.

Er blijft nog over te wijzen op de systematische verschillen tus-

sclien de ver.schillende stoffen, die uit het niet samenvallen der krom-

men blijken. Opvallend is dat zij voor 't grootste deel door een ver-

schuiving kunnen worden opgeheven (uitgezonderd een deel \an

argonl De middelwaarde van den molecuulstraal, die voor de wrij-

ving in aanmerking komt schijnt dus van de middelwaarde, die voor

de toestandsvergelijking bij de kritische temperatuur in aanmerking
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Natuurkunde. - De Heer KAMEK],iN(in Onnks liiidi aan Mede-

ileeliiin N°. 134r/ uil liet Naliiiirknndig Liil)oratoriuiu Ie Leiden.

11. I\.\MKRMN(Mi Onnks en E. Oostkkihis, „Maynetisclie onder-

zoekingim. VIII. <Jver de susceptiliUltelt van gasvormige zuurstof

bij lage temperaturen"

.

§ 1. Df suscepübililt'it van samengeperste zuurstof tussehen 11° C-

en temperaturen om. en hij de kritische van zuurstof. In onze vorige

Mededeeling iiebben wij in verband inei ons onderzoek omtrent

versfhiliendt' gevallen, waarin men bij paramagnelisclie stoffen een

moleculair veld van Wk.iss met tegengesteld teekeii kan aannemen,

de reeds lang beraamde en spoedig te verwachten voortzetting van

de onderzoekingen van Kamerlingh Onnks en Pkrrier ter sprake

gebracht, die ten doel hebben bij zuurstof den invloed van het

bijeenbrengen der moleculen tot verschillende diclitheid op de af-

wijking van de wet van Cikie na te gaan. In de richting van die

voortzetting hebben wij al vast getracht uit te maken of bij gasvormige

zuurstof bij temperaturen beneden de gewone en boven de kritische

temperatuur van dit gas een A optreedt. Daartoe hebben wij de suscep-

tibiliteit van samengeperste zuurstof tusschen 17° C. en — 126°.7 C.

gemeten. Daarbij hebben wij de aantrekkingsmethode toegepast in

denzelfden vorm als bij het onderzoek der paramagnetische zouten

in de vorige Mededeeling. Een koperen van onderen gesloten buisje

van 10 cM. lengte, 8 mm. uitwendige en 6 mm. inwendige doorsnede,

van boven voorzien met een capillair, door welke het met zuurstof

op druk kon worden gevuld, en de eene maal met een fijn kraantje

waarin de capillair eindigde, de andere maal gesloten door deze

capillair, nadat zij tot vulling gediend hail, dicht te knijpen en ver-

volgens dicht te soldeeren, werd bij kamertemperatuur tot 100

atmosferen met zuurstof gevuld. De proef werd vervolgens herhaald

met het ledige buisje in dezelfde baden. Gevonden werd : (p. 1536)

De proeven zijn voor de vraag waarop het hier aankomt als ver-

gelijkend te beschouwen, maar tevens is de absolute waarde der

susceptibiliteit bij 289°. 9 K. bepaald. Zij komt vrijwel overeen met

die van Wf.iss en Picc.\rd. Als manometer diende een metaalmano-

meter die vergeleken was met een waterstofmanemeter gaande tot

120 atmosferen. De dichtheid van zuurstof werd ontleend aan x\mag.\t.

y/r Itlijkt l>innen de grenzen \an de nauwkeurigheid, (die ongeveer

1 7o bedraagt) standvastig te zijn tot het kookpunt van ethjleen

(169°.G K). De beide punten in ethyleen, \erdampende onder geredu-

ceerden druk, wijken iets af, maar hieraan mag niet \ eel gewiclit

worden gehecht, daar deze temperaturen niet nauwkeurig bekend waren.



I :>:{(;

TABEL 1. Gasvormige zuurstof (dfj= 100)

H =n\ tot 18 kilogauss

KV. T. 104 Bad

289*^9 K.
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noir niet optreedt. Daardoor wonit liot weder waarscliijnlijker, dat

de A eerst bij groote dichtiiedon bij /.iiiirsldf optreedt eii iii vloeibare

/jnirstof tot liet lielan^irijk lieilraj^ van 71'^ kan küiiimeii, oiiidai de

dieliliieid tot 1001) maal de iionnale stijgt.

Onze waarnemingen omtrent gasvormige zuurstof zijn met die van

IvAMERUNGH Onnes en Fkrrikk, die wij in de vorige mededeeling

konden bevestigen, in bijgaande tiguur tot eene gralisclie voorstelling

vereenigd ; de onzekere |iunten in de nabijheid van do kritische

tamperatuur zijn daarop niet aangegeven. Het snijpunt van de lijn

voor de gasvormige zuurstof met het verlengde van de lijn voor den

vloeistoftoestand, blijkt geen physische beteekenis te hebben ; het is

gelijk in de vorige mededeeling reeds vermoeti werd, aan de waarden

der constanten te wijten, dat de temperatuur, welke de snijding

dezer lijnen aanwijst, toevallig de gewone is, liij welke o. a. de

waarnemingen van Picc.ard en Weiss vallen en beneden welke tot nog

toe geen waarnemingen o^er gasvormige zuurstof waren verricht.

{Moordt vervolgd)

Natuurkunde. — De Heer Kamkrlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling jS'°. 135 uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden:

Mevr. P. CvRiE en H. Kamerlingh Onnes, „Over de straUny

van liet radium bij de temperatuur van vloeibare ivaterstof,"

Een van de merkwaardigste eigenschappen der radioactieve stoffen

is wel dat de straling onafhankelijk is van de temperatuur. Ook bij

de radioactieve constanten bemerkt men geen verandering met de

temperatuur. Deze beide feiten staan met elkaar in \erband: zij

bewijzen, dat de radioactieve omzettingen niet worden aangedaan

door den invloed der temperatuur, die zulk een belangrijke rol

speelt bij de chemische omzettingen der moleculen.

Immers, volgens de theorie der radioactieve transformaties is de

stralingsintensiteit van een enkelvoudige stof evenredig aan de trans-

formatiesnellieid, zoodat de verandering van eene van deze grootheden

eene verandering van de andere medebrengt.

De experimenteele onderzoekingen aangaande den invloed van de

temperatuur hebben betrekking gehad op het meten van de radio-

actieve constanten en van de stralingsintensiteit van sommige stoffen.

P. Ci'RiE heeft aangetoond, dat de wet der transformatie voor de

emanatie niet gewijzigd wordt bij eene temperatuur van 450° C.

en evenmin bij de temperatuur van vloeibare lucht';. Verscliillende

') P. GüKiK, C. R. l'.to8.

iui
Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl. XXI A». 1912/13.



waarnemers hebben vastgesteld, dat de doordringende straling van

liet radiiini en het uranium oen gelijk bedrag iiceft bij gewone

temperatuur en bij de lemperatuur van vloeibare luchl '). Verder is

de invloed van hooge temperaturen op de radinmemanatie en op

hare transformatieproducten, in het bijzonder op het radium 6', het

onderwerp geweest van versciieidene onderzoekingen. De uitkomsten

hebben aanleiding gegeven tot verschil van meening. Xieltemin schijnt

het gewettigd te besluiten, dat de afhankelijkheid van de ten>peratuur,

die in sommige gevallen waargenomen is, toegeschreven moet worden

aan bijkomstige verschijnselen van ondergeschikt belang en dat de

i-adioactieve constanten \an de genoemde stoffen niet op merkbare

wijze gewijzigd worden, wanneer men de temperatuur verhoogt tot

1500° C. ').

Bij het groote gewicht van het vraagstuk bleef het wenschelijk

de verkregen resultaten uit te breiden door het onderzoek o\er een

grooter temporatuurgebied uittestrekken en door de nauwkeurigheid

der metingen, die bij de zooeven aangehaalde onderzoekingen hoogstens

1 7„ heeft kunnen bedi-agen, te verhoogen.

Wij hebben ons ten doel gesteld af te dalen lot de temperatuur

van vloeibare waterstof. Het gebruik \an eene conipensaUemethode

stelde ons in staat eene zeer kleine verandering in do stralings-

intensiteit te bepalen. De metingen hadden belrekking op de

doordringende straling van het radium. De uitkomsten pleiten, binnen

de grenzen van de nauwkeurigheid, die men op 0.1 "
„ kan stellen,

niet voor het bestaan \ an een snelwerkenden invloed op de straling

ten gevolge van deze sterke \erlaging \an temperatuur.

Met onderzoek is uitgevoerd in het eerste deel van 1911. De

voorbereidende metingen zijn verricht ten deele te Parijs, ten deele

te T.eiden, terwijl de detinitieve metingen plaats vonden te Leiden

in Juli litJl. Het |)lan bestaat de proe\en voort Ie zetten en uit Ie

breiden en dit is de reden, waarom de publicatie vertraagd is. ^laar

aangezien de voortzelling van het werk lot nu toe verhinderd is

len gevolge van eene langdurige ziekte van een van ons, schijnt

het ons beter niet langer te wachten niet lid i)ekend nuiken der

verkregen uitkomsten.

Toeatel en inrichtinx] der metingen.

Na eenige voorbereidende proeven hebben wij besloten dou \olgen-

ilen toestel (zie (ig. 1 en 2) Ie gebi-uikon. De toestel bestaai uit een

1) Becqukrel, Curie, Dewar, Rutukrford.

-) Curie en Danne, C.Ii. 1904. Bronsün, Phil. Mag. l'.i()j. MAKuwERenKrss,
Le Radium, 1'JÜ7. Enoler, Ann. d. Pliys. 1908, Schmiüt, Piiys. Zeilsch. I90S.
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vacuumji'las ,1 waarin een koperen val B^ gebraclil is, dat liet bad

van lage Icnipei'atiiur l)evat. Hel vaciiiimglas, dat bovenaan vrij wijd

is (^1,), bestaai onderaan uil een l)üi.svorniig deel, waarvan de lengte

ongeveer J(5 cAl. is en de beide diameters 8.5 en 13 nini. Het

koperen vat, dat goed pasi in liel \aouumglas, is eveneens voorzien

van een bnisvorniig deel, dal echter korter is dan dat van liet

vaeunmglas. Deze koperen buis is onderaan (/?,) gesloten door een

metalen stopje fj, waaraan een buisje ('^ van dun ahiniinium (dikte

o 1 IcTH
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0.3 mm.) bevestigd is; in dit buisje lievindi zieb een diciitgesmolten

glazen buisje met hol radiuiii. ])c nauwe ruimte, waaiin dit tmisje

geplaatst is, in bet oudei-ste getleebo van liet vacuiiniglas, is afgekoeld

tot op eene temperatuur, die zeer weinig verscliill van do temperatuur

van bel bad ; bet verscbil kon ternauwernood waargenomen w oiden,

wanneer bet koperen vat met vloeibare lucbi gexnld was. Deze

wijze van afkoeling scheen ons dus te verkiezen boven het plaatsen

van het buisje zelve in het vloeibare gas, welke laatste methode

steeds eenig gevaar oplevert.

De stralen, die het radinni in bet buisje uitzendt, zijn voor een

doel van doordringenden aard. Zij gaan door de wanden van bet

alnminium-lniisje en door de wanden van bet vacuumglas heen en

dringen door een metalen wand in de ionisatieruimte door. Deze

bestaat uit een cylindriscbe doos />,, die met een batterij verbonden

is; in bet dek-sel van deze niimte is centrisch een buis gesoldeerd,

die aan den onderkant gesloten is. De geïsoleerde clectrode A', . die

den vorm \an een hollen cilinder lioeft, is met den electrometer

verbonden. ])e metalen kast /•', die met de aarde verbonden is, dient

voor electroslatische bescherming. Wanneer de toestel gemonteerd is,

iiovindt het buisvormige deel van bet vacuumglas zich in de buis 1)^,

die centrisch geplaatst is in do doos 7J,, terwijl de sluiting verkregen

wordt door middel van een stuk dikke caoutohoucslang, bevestigd

om een stuk barnsteen, g dat op het vacuumglas gekit is. Zoodra het

biiisj3 met radinm op zijn plaats is, worden er, aan beide zijdon

van de electrode E, ionen gevormd in de lucht, die de doos A), vult.

De stroom, die door deze electrode wordt opgenomen, wordt gemeten

door middel van een electrometer en een piezokwartsplaatje.

De proef bestaat nu in het meten van den ionisatiestroom, teweeg

gebracht door de stralen van het radium: 1°. wanneer het radium

zich op kamertem|)eraluur bevindt; 2°. wanneer het radinm afgekoeld

is tc)t op de tem|)eratuur \an vloeibare waterstof. De ionisaliekami'r,

die zicli iniilon iiot vacuumglas bevindt, blijft vrij wel op kamer-

lemj)eraiuur. Die kamer is luchtdicht en <lc massa van bet gas. dat

er iii aanwezig is, verandert niet gedurende de jiroeven.

De nauwkeurigheid der metingen wordt belangrijk \erlioogil wan-

neer men, in plaats van den totalen stroom te meten, eene compen-

satiemethode gebruikt. Zij bestaat hierin, dat men den Ie meten stroom

compenseert door oen stroom van togengestolde riciiting, die in i\^n

tweede ionisatiekamer wordt opgewekt door een buisje mei radium,

ilal men geilurendo de proeven o]) constante teniporatimr IkhkIi.

De stroomcompensalor is \an een lv|>e, dal bij radioaclioxo molingon

zeer veel gcl)ruikl wordt De geïaolecrde electrode (J beeft den \orm
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van een Imis, dio jiiiii liet óiKlereimlo gosloten is; zij is doormiddel

van koperdraden (eieelrostatiscli Jyeseliernid binnen niel paratline vol-

gegoten buizen van messing) verbonden niet den electroineter en niC]

de electrode £",. Deze buis reikt tot binnen in een cylindrisclie doos

H, die met eene batterij verbonden is en een ionisatiekanier

vormt. De buitenste kast K dient voor electrostatisclie beselierming.

De electrode G is, evenals de eleotrode 1\, op ile gewone wijze

besehernid door een met de aarde verbonden bescherniingsring. In

de bnis (r bevindt zich een foegesmolten glazen buisje met een

radiumzout. De doozen D^ en H worden op liooge potentialen van

tegengesteld teeken gehouden. Onder' deze omstandigheden meet men

met den elecIrouK-ler het yerseliil van de beide ionisatiestroomen,
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flic in do Iwcc kamers worden opffcwekt. Met stroomen van vol-

doende sterkfe kan uien op deze wijze een zeer groote nan\\konrig-

lieid bereiken.

Het venlienf nog opmerkini^^, dat versi-liillemle kleine onvolmaakt-

heden in de meetmethoden, die gewoonlijk onopgemerkt blijven, te

voorschijn kernen, wanneer men op de zooeven beschreven wijze

te werk gaat. Om een voorbeeld te noemen, wanneer men lederen

stroom afzonderlijk meet schijnt de verzadiging volkomen te zijn bij

potentialen van ongeveer 500 volt. Maar wanneer het verschil der

stroomen gemeten wordt, welk verschil gewoonlijk nog geen 5 °/,

van ieder der stroomen afzonderlijk bedraagt, kon opgemerkt worden,

dat de sli-oomslerkte onder deze omstandigheden nog met het voltage

toeneemt. Wanneer de potentiaal vermeerdert van 500 tot 800 volt,

vermeerdert de siroomsterkte met 2 a 3 duizendsten. Men moet dus

met onxeranderlijke sj)anningen werken.

De naawkenriglieid wordt begrensd door de stabiliteit van de

opstelling der toestellen en door de oscillaties in de radioactieve

straling.

De onderzoekingen zijn uitgevoerd met radiumzouten in vasten

toestand, bevat in toegesmolten glazen buisjes; het zont was fijn

korrelig en de buisjes waren niet geheel gevuld. Onder den invloed

van stootjes kunnen de korreltjes zich in zekere mate verplaatsen,

waarvan eene geringe verandeiing van de verdeeling der straling

binuei; in de ionisatiekamers het gevolg is. Het gevaar hiervoor wordt

verminderd, wanneer men van te voren een zekere rangschikking

der korreltjes bewerkt door middel van kloppen, Maar niettemin

bleven er toch kleine effecten van dezen aard, Inj onze proeven

minder dan 1 op JOOO, over. Hij liet verrichten van de manipidaties,

die bij de proeven noudig zijn, is dus de grootst mogelijke voor-

zichtigheid noodzakelijk.

De radioactieve oscillaties van den ionisatiestroom vertoonen zich

wanneer men de gevoeligheid dei' metingen hoog genoeg opvoert.

Zij geven aaideiding tot onregelmatige afwijkingen, die alleen door

ecu gi'oot aantal metingen kuiuien worden geëlindneerd. Zij zijn het

minst te \reezen wanneei- men werkt met gamma-stralen, zooals het

geval was bij onze proeven, lii oiis geval konden zij geen schade

aan de be|)alingen toebrengen.

Het is een punt van belang, dat de ionisatiekamers eene onver-

anderlijke massa lucht bevatten. Wanneer men met doordringende

stralen werkt, is de stroom, althans bij benadering evenredig aan de

mas.sa der geïoniseerde lucht. Wil men den stroom met groote nauw-

keurigheid constant houden, dan moei men er dus voor zorgen, dat
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was voorzien \an een kiaaii. Door de Inclitinassa in de eonipen-

.saliekamer te \eranderen kon men den stroom in die kamer zoo-

ilanifi' ivi^elen, dat men eene eompcnsatie van liet verlanj^de Itedrag

verkreej^. Mqu vult de heide ionisatiekamers met drooKe Inelit door een

met watten ^e\iil(li' huis, die men door middel \ an een slij[)>luk \er-

binden kan aan de kraan der kamers, aan een lu('ht[)onii) en aan

een manometer om liet toestroomen te regelen.

Wij liehhen vele voorzorgsmaatregelen moeten nemen om te ver-

hinderen, dat de eiTogeiu' hewei kingen de ooi'zaak werden van iso-

latiefonten ten gevolge van liet neerslaan van voeiit nit de omge-

vende Ineht op de sterk afgekoelde deelen van den toestel. De door

ons gehniikte eryogene toestel heeft ons in staat gesteld alle moei-

lijkheden van dezen aard te vermijden. Deze toestel, die er overigens

op ingericht was om gemakkelijk en veilig met vloeibare waterstof'

te knnnen werken, had bovendien dit voordeel, dat het buisje met

ratiinm alleen in aanraking kon komen met de gasvormige pliase

'

van het vloeibaar gemaakte gas in het bad, zoodat men in het geval

dat dit gas waterstof was, niet te vreezen had, dat er zich vaste Inclil

op het bnisje zou afzetten.

De eryogene toestel is geheel gesloten. Het vacnuniglas draagt

een deksel h van dun nienw-zilver, die door middel van een caont-

choncring luchtdicht op het glas bevestigd is, zoodat, wanneer het

buisje met radium op zijn plaats gebracht is, de toestel geëvacueerd

en van te voren (door />,) met zuivere, drooge gasvormige water-

stof gevuld kan worden. Een gaatje in het stopje C,, waaro[) het

radiumbuisje in de aluniiniumbuis rust, verzekert het drukeven-

wiclit, dat zich gedurende deze bewerking gemakkelijk instelt, zoo-

dat het radiumbuisje daarbij aan geen enkel gevaar wordt blootgesteld.

De vloeibare waterstof wordt in het vat B geschonken door het

nieuw-zilveren buisje /(, en door het caoutchoucbuisje //,. Hiertoe

verwijdert men het glazen stopje, dat het caoutchoucbui.sjc afsluit,

nadat men de buis met de stop k^ eveneens heeft weggenomen, en

men verbindt het caoutchoucbuisje met de hevelbuis /, van het groole

vacuumgias. 11', waarin men de vloeibare waterstof, die van te voren

bereid is, ter plaatse heeft gebracht. Voordat men de verbinding

van de hevelbuis en het caoutchoucbuisje tot stand brengt zijn de

toestel en het va>"uumglas door middel van de buizen L^ en />, in

verbinding gebracht met een gashouder voor zuivere waterstof. Is

de eerstgenoemde voi'bindiiig tot stand gebraclit, dan \erbreekt men

de verbinding van het vacuumgias met den gashouder en men schenkt

de vloeibare waterstof in den toestel, door middel van druk, aan
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PCM bus met samengeperste waterstof ontleend door de kraan m,

en gecontroleerd op den Uwiknianometer 7i. De verbinding van het

voorraadglas en den gashouder wordt dan weer tot stand sebracht,

de hevelbnis wordt van het iidaatbnisje afgenomen, nadat het verbin-

dingsbuisje is verwarmd en dit laatste buisje wordt onmiddellijk weer

afgesloten met een glazen stopje.

Om te verhinderen, dat deze manipulaties het apparaat in trilling bren-

gen helilien wij het eaoutciiouebi isje //., dat gewoonlijk zoo kort mogelijk

is, vrij lang genomen, maar aangezien het eaoutchouc door de hevige

koude zeer bros wordt, en het breken van het Ijuisje groote last

zon kunnen opleveren, hebben wij ons tevreden gesteld met eene

lengte van 7 c.M. Op deze wijze zijn de stootjes gebleven beneden

de grenzen van stabiliteit \an den toestel, dien wij hebben ge-

bruikt liij de proeven, waarvan in deze verhandeling sprake is. Bij

een grontcren toestel, bestemd voor proeven van langen duur, meer

dan 24 uur, \vaarmedc wij echter nog sleciits voorloopige bepalin-

gen hebben kunnen verrichten, zijn wij er in geslaagd eene gr^otere

stabiliteit te bereiken en zijn wij meer onafhankelijk geworden van

de stootjes, die door de manipidaties worden veroorzaakt.

Hij het inschenken van het \loeibare gas moet men er voor zorgen,

dat het koperen vat B niet overloopt, in welk geval het vloeibare

gas zon kunnen door(lriM,t;;en in de af koelingskamer. wat tot onregel-

matigheden aanleiding zon kunnen geven en schade zou kunnen

toebrengen aan het radiumbuisje. Aan den anderen kant moet men

gewaarschuwd worden, wanneer het vloeibare gas verdampt is, anders

zou men geviiar loopen de proeven voort te zetten zonder zeker te

zijn van de temperatu'.ir. De hoogte van de oppervlakte van het

vloeibare gas leest men af met behulp van een vlotter. Deze bestaat

uit een nieuwzilveren doosje j)^, opgeiuingen aan een zwakke veer

]i^, welke veer hangt aan een stang />,. Deze stang is verschuifbaar

in een pakkingbusje, dat bevestigd is aan het boveneinde van een

glazen buisje r/, gedragen door het deksel /i. Naa.-^t de veer en

eveneens opgehangen aan de stang bevindt zich een plat staafje, dat

onderaan van eene verdeeling voorzien is. Met het oog op de

zeer geringe dichtheid der vloeibare waterstof (Vu) i^^ de vlotter

zeer licht gemaakt. Wanneer de vlotter door het naar beneden

schuiven van de veer de vloeistofoppervlakte bereikt, bemerkt men
dit door eene verkorting van de veer en men leest de hoogte van

deu vloeistofspiegel op de schaalverdeelinü: en op de stang af.

Voordat men met het inschenkon van het vloeibare gas begint

regelt men de instelling van den vlotter op de hoogte lot waar men
wil vullen. Voor het begin der metingen schuift men de veer zoo-
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veol naar hoiiodoii als noodip; is om door liaro xerloii^'inj!; jrowjiar-

sc'liiiwd k' worden, wanneer do vloeisstof tut dat .|)nnt \erdanij)l is,

waarbij men de metingen wil staken.

De verdampende watcrsti)!" wordt afgevoerd door />,. \)v Imis R,

waarvan het iiileinde zich onder kwik lievindi, dient als veiligiieids-

inrieluiiig.

Om verzekerd te zijn van de isolatie van liet vaciiumglas en om
stroomen te vermijden, tlie schadelijk zonden zijn voor de standvas-

tigheid van de spanning der batterij, is in de buis /^i een stuk

barnsteen < ingelaseht. Om te vermijden, dat het barnsteen gedurende

de \nlling te veel afgekoeld wordt, voert men de koude dampen

gedurende de vnlling af door een hnlpbuis A,, die weer afgekop{)eld

wordt, zoodra de vnlling geëindigd is. Wanneer de verdamping \an

het had stationnair is geworden, is het voldoende een luehtstroom,

een weinig warmer dan de Ineht van het vertrek, op liet stuk barn-

steen t te riehten om de isolatie in stand te houden. De Inehlstroom

wordt geleverd door een reservoir met samengeperste lucht ; de lucht

stroomt door een lange buis, waarvan een gedeelte door warm water

verwarmd wordt.

De verbinding van het stuk barnsteen, </, dat op het vaeuiuDglas

gekit is, met de buis D^ van de hoofd-ionisatiekamer is met zeer

veel zorg gemaakt om zeker te zijn van eene luchtdichte sluiting

en om aldus te voorkomen, dat vocht zou doordringen in de vrije

ruimte tussehen de buis en het vaciiumglas. De neerdalende koude

luchtstroomen worden door middel van een papieren scherm wegge-

voerd. Ook moet men rekening houden met het water, dat van het

deksel langs het glas naar beneden vloeit. De zeer lage temperatuur

der dam])en binnen in het deksel is oorzaak, dat zich gedurende de

vnlling O]) het deksel rijp afzet, die daarna smelt. Ook wanneer

de vulling reeds afgeloopen is, zal de condensatie van waterdamp

uit de atmospheer voortduren; het aldus gevormde water wordt dan

boven het papieren scherm, waarvan wij zooeven gesproken liebben,

opgenomen door watten en onder dal scherm door filtreerpapier. Op
het stuk barnsteen wordt een stroom drooge, eenigszins verwarmde

lucht gericht, die tevens het onderste deel van hot vacuumglas droogt.

Ten slotte moet men nog de afkoeling van de deelen, die de

verbinding van de hoofdelectrode E^ met den electrometer tot

stand brengen, verhinderen. Om dit te bereiken richt men eveneens

een stroom van drooge en eenigszins verwarmde lucht op den barn-

steenen stop tussehen den steel E, en den beschermingsring E, onder

aan de hoofd-ionisaliekamer.

De koude luchtstroomen, die van de afvoerbuizen der gas-sen
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geschikt aangebrachte schermen en goftten. Luditslrooaiingen in

liet vertrek zijn zomeel doeidijk vermeden om te voorkomen, dal

de geïoniseerde lucht roiuhtm de contacten zicli verplaatst ; deze

contacten waren bovendien nog beschermd door verscheidene iooden

beschermingsniantels (op figuur 2 schematisch aangegeven), door lin-

blad enz. De invloed van de reeds meermalen genoemde warme
luchtstroomen is liij kamcrtem|)eratnur gecontroleerd: zij gaven lot

L'ccii eidvcl intluentie-verschijnsel aanleiding.

Voorhereidende proeven.

De experinienteele methode is eerst te Parijs bestudeerd onder

gehrnikmaking van vloeibare lucht als afkoelend bad.

De stroom in de hoofd-ionisatiekamer werd verkregen door middel

van een Iniisje met ongeveer O.I gr. radiumchloruur. In de com-

jiensatiekamer werd gebruikt een buisje met ongeveer 25 mgr.

radiumchloruur.

Bij de eerste proeven bevond zich het eerstgenoemde buisje in een

aluminiumbuis van 0.8 nnii. wanddikte; de centrale buis />,, in do

kamer /-), was eveneens van aluminium, wanddikte (1.5 mm. Do

.siraion dooriiopen, alvorens in de ionisatiekamer door te dringen,

een aluminiumlaag Ier gezamenlijke dikte van 0.8 mm. en bovendien

een glaslaag van ongeveer 2.5 mm. (wand \an het ra(liuml)uisje om

de beide waiidon van het vacuumglas).

Hij de afkoeling kon men steeds eeiie vermindering van de

stroomsterkte in de hoofdkamer waarnemen. Deze vrij onregelmatige

vormindering bedroeg ongeveer 2 7o> ^-U
"'^*' dadelijk merkliaar.

zoodra de vloeibare lucht in het kojieren vat werd geschoidveii on

bereikte haar maximum in ongeveer oen half nur. Wanneer men

evenwel de vloeibare lucht snel uit hot vat verwijderde on tevens

met bohul|) van een thoniioelenient de tem|)eraluMr van het radiuin-

buisje volgde, kon men waarnemen, dat, terwijl de temperaluur van

het radiumbuisje nog constant lileef de stroomsterkte reeds weder

steeg, om vrijwel hare oorspionkelijko waarde weer aan te nemen

wanneer de geheele toestel weer o|) kamertemperatuur gekomen

was. Mom kon hieruit besluiten, dat de waargenomen vermindering

der stroomsterkte niet toe te .schrijven was aan eene verandering

der straling van het radjumbuisje, maar op rekening van eene andere

oorzaak te stellen was. Na verschillende controleproeven scheen het

Ion slotte waarschijnlijk, dal hier oono verandering in hot absorboerend

vermogen dor schermen tengevolge van hunne samontrekkiiig bij

Uige temperatuur in 't spel is geweest. Het bleek dus noodzakelijk
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zwaardore on dikUorc sclioi-nioii to i!:p'"iiilvOn, om zoUor te zijn, flat

men alleen met de meest doDnli-iiifrcMiile stralen werkte, waailiij ver-

schijnselen \an deze sooit mindei' te vreezen zijn. Nadat men liot

radinmbuisje met een koperen huisje van 1 mm. wanddikte had

otnfrevcn, kon men inderdaad vaststellen dal de vermiiidoririj; der

slroomsterkte bij liet inschenken der vloeibare Incht lot slechts 0.1 "/„

leriijigebi-acht was; deze \ (.'rniiiidei-inii' stelde zich in in 10 minnten.

Drie opeenvolgende proeven hebben dit rosnltaat 0|)gelcverd.

Het is mouelijk gebleken nog gunstitrer \oor'waarden te verkrijgen

door de inrichting zoo te veranderen, dat de schermen waarin de

absorptie der straling plaats heeft niet werden afgekoeld. Om dit te

bewerkstelligen biacht men hel radiiimbnisje weer in de aliiminium-

bnis van 0.3 mm. wanddikte, de centrale bnis ])^ van de kamer /J,

daarentegen werd vervangen door een messing-buis van 2 mm. wand-

dikte. De vermindering der slroomsterkte wordt o|> deze wijze ge-

ringer dan J op 1000. Van deze inrichting is gebruik gemaakt bij

de delniitie\e proeven.

Dejinitieve proeven.

Deze proeven zijn uitgevoerd te Leiden van 20 tot 25 Jnli 1!)J1.

De ionisatiestroom in de hoofd-ionisaliekamer werd gemeten dooi-

JIOO willelvcurige eenheden (ongeveer JO electrostati.sche eenheden).

De sterkte van den compensatiestroom was zoo geregeld, dat zij een

weinig grooter was; het verschil bedroeg hoogstens 20 eenheden,

dus ongeveer 2" „. De voor de proeven gebruikte stralen waren de

gamma-stralen.

Wij lielibeu 2 [iroeven met vloeibare waterstof kunnen nomen.

Bij deze pi'oe\ en was de koude ionisatiekamer, zooals wij reeds boven

hebben uiteengezet, gevnkl met drooge gasvormige waterstof, en

was er op deze wijze voor gezorgd, dat er geen neerslag op het

radinmbnisje kon ontstaan.

l>ij de eerste proef had de stroom van oorsjironkelijk 10.9

eenheden, na het inschenken van de vloeibare waterstof, hetgeen

15 minuten geduurd heeft, de waarde aangenomen van 14.7

eenheden. Deze veran<lering corres|)ondeert met eene xermindering

van ilen hoofdstroom ten bedrage van 0.34 7o- ^^U ^^6 tweede

proef was de gemeten stroom 18.3 eenheden sterk en zeer mooi
constant, de afwijkingen in de metingen gedurende oen half nur

bedroegen minder dan '

,„„„„ van den hoofdstroom. Nadat ver-

\olgens de vloeibai-e waterstof in den toestel geschonken was,

hebben zeer goed onderling overeenstemmende metingen gedurende
een half uur als waartle van den stroom gegeven 18.5 eenheden,
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on vervolgens na verloop van eon inir IH.2 ecnliedi'n. Men is ilns

door deze proef, die blijkbaar onder zeer jïunslige omslandigiieden

is verricht, gerechtigd tot het beslnil, dat de afkoeling geen aanleiding

is geweest tot eene verandering in de sterkte van ilen hoofdstroom,

die 1 op 5000 zon knnnen worden gesteld.

Er is ook nog een proef gedaan bij de temperatuur \an \loeibare

zuurstof. De genieten stroom was 1.8 eenheden sterk. Metingen ge-

daan gedurende een uur hebben voor de waarde van den gomolen

stroom 2.6 bij de temperatuur van vloeibare zuurstof, eenheden opge-

leverd, wat correspondeert met eene vermindering van 0.7 op 1000

van (Umi lioofdstroom.

Het zon wenschelijk geweest zijn een grooter aantal proeven te nemen

en ook om deze voort te zetten gedurende een langer tijdsverloop. Niet-

temin schijnt het gewettigd nu reeds vast te stellen, dntafkoeiinyvnn

radiuia op de temperatuur van vloeibare lontei'stof {otujeveer 20°.3 abso-

luut) gedurende niet Inmjer dan anderhalf uur geen verandering in

de gnmvinstraling teweegbrengt, die het bedrag viin 1 op 1000 en

waarschijnlijk zelfs niet eene, die het bedrag 1 op 5000 bereikt.

Het is dus waarschijnlijk, dat er, de bereikte nauwkeurigheid in

aanmerking genomen, geen onmiddellijke of zich zeer snel open-

barende inxloed van deze temperatuurverlaging op de emanatie of

op de actieve neerslag van snelle evolutie (radium .1, /> en 6') l)e-

staat. Maar een eventneele invloed op het radium zelf of een lang-

zaam to voorschijn komende invloed (i|) /.ijue evolntieproducten, zou

zich l)ij deze proeven niet hebben kunnen openbaren.

Proeven met polonium.

Eenige voorloopige proeven zijn te Pai-ijs verricht om den invloed

van lage temperaturen op de straling van het polonium te bestudeeren.

De proef, die alleen maar met vloeibare lucht verricht is, lovort

eenige moeilijkheden o[). Ken plaatje, waarop zich een neerslag \an

polonium bevond, was geplaatst onder in een lange glazen buis, die

in vloeibare lucht gedompeld kon worden. Dit plaatje straalde door

een dun alumiiiiumplaatje, dal de huis afsloot, heen in een luclit-

diclilr idiiisaliekamer, waarin de poioiiinmstralen door de lucht

geabsorbeerd werden. De buis niet liet polonium werd zoo goed

mogelijk luchtledig gepompt ; vervolgens werd het vacuüm nog ver-

beterd, doordat men een .zijbuis, die een kleine hoeveelheid houtskool

bevatte, in vloeibare lucht dompelde. De straling werd gemeten bij

de gewone temperatuur en daarna toen het benedendee! van de buis

in \loeibare lucht dompelde. Bij deze proeven werden bij de

afkoeling verminderingen der siroomsterkte van veranderlijke grootte
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waariit'iioinen. De/.e verandoriiiiieii waroii des (e f^eringer, naarmate

de voorzorgen, om het vacnnm Ie vccU rijden en in stand te honden,

grooter waren. lle( is dns zeer wiuir.schijniijU, (hil zij uilsiiiileiid Ie

wijten waren aan de eondensalic \;\\i noL; in den toestel aanwezige

gassen op het poloninm.

Proeven te Leiden verricht met een voorloopigen toestel in vloei-

bare waterstof helibeii ons de overlniging gesciionken, dat men zieh

geheel zou kunnen bevrijden \an deze eondensalies, zelfs in vloeibare

waterstof door gel)ruik te maken van een iouisaliekamer lievuldmet

zuivere gasvormige waterslof en van een zijbuis met houl.skool, ge-

dompeld in vloeibare waterstof.

Gevol(jtrekki)ujen.

Het blijkt uit al deze proeven, die ongelukkigerwijs niet zoo vol-

ledig zijn als wij dit wel hadden gewenselit. dat de onafhankelijk-

heid van de straling van de temperatuur bevestigd wordt over een

temperatuurgebied. uitgestrekter dan vroeger. Tevens hebben deze

proeven foutenbronnen in het licht gesteld, waar men rekening mee
moet houiien. wanneer men de nauwkeurigheid \an metingen bij

zeer lage temperaluren hoog wil opvoeren.

Anatomie. — De Heer van Wuhe doet eene mededeeling: „Over

de Metamorphose van Ampldoxus Innceolatus."

Amphioxns is nog altijd een der meest interessante objecten voor

de morphologie der wer\eldieren, al zijn de tijden voorbij waarin men

meende dat hij nagenoeg hun stamvader zou repre.senteeren. Men
is het er nu wel algemeen over eens, dat Amphioxus niet de

grootvader der werveldieren is. Het is gebleken dat zijn organisatie

in zooveel opzichten afwijkt van hetgeen als oorspronkelijk type is

te beschouwen, dat sommigen hem niet voor een echten grootvader

maar voor een stiefgroot vader honden, die eigenlijk heelemaal niet

\ au de familie is en de \erli(iii(lingen \ an deze slechts in de war brengt.

Kr zijn morphologen geweest en misschien zijn er nog, wier theo-

rieën zoozeer in strijd bleken met de organisatie van Amphioxus, dat

zij hebben voorgesteld hem tiit de groep, waartoe de werveldieren

behooren, te schrappen en als zij gekund hadden, hem zeker gaarne

zouden hebben teruggebi-aclit tol de groep der slakken, waartoe inder-

tijd P,\i,i..\s meende dat hij zou behooren, die hem dan ook den

naam gaf van liiniax lanceolatus.

Al konden (hv.e onderzoekers niet ontkeniieii dat Amphioxus

met de werveldieren verwant is, om hunne Iheorien Ie redden moesten
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zij de nieeniiig iiilsprekeii, ilat deze ver\v;uitH'lia|) ceiie zoo wviv is,

dat men met zijne organisatie gerust geene rekeninjj: behoeft te honden.

Naarmate eclilei' deze organisatie zoowci op aiialimiiM-li aN ciiilirx -

oh>i:iscii ,i;el>ied heter bekend werd ') bleek meer en meer, dat

Ampiiioxus in vele o|)ziehten inderdaad zeer primitieve inrichtingen

vertoont, die als uitgangspunt moeten beschouwd worden voor die der

hoogere vertebraten, terwijl hij in andere op/.ichlen zoo eigenaardiiie

toestanden openbaart, dat deze onjietwijleld moeten worden opgevat

als afwijkingen van tvpen. die bij de vertebraten gerepresenteerd zijn.

Ken van de merkwaardigste afwijkingen zal ik aanstonds bes|)reken.

liet is de ligging van den mond en de kieuwspleten bij de larve

V('i(')r de metamorphose.

Na afloo|) der embryonale periode onilerscheidt men drie stadiën

in de ontwikkeling van Amphio.xus: 1°. liet stadium van den lar-

valen groei; 2°. het stadium \aii de metamorphose; 3". het stadium

van den postlarvalen groei.

Aan het begin van het eerste stadium is de larve 1 mm. lang: aan

het einde daarvan iieeft zij eene lengte insschen 4 en 5 mm. bei'eikt.

Bij het begin dezer periode is enkel de eerste kieuwspleet aangelegd,

daarachter ontstaat allengs een tweede, een derde etc. tot een aantal

van 14 lot 16 bereikt is. Al deze kicuwsplelen behooren morphologisch

tot de linker zijde van het lichaam ; die der rechterzijde treden eerst

in de periode der metamorphose op. Gedurende het stadium \an den

larvalen groei \\(U'iien steeds nieuwe spiersegmenten (myotonien) aciiirr

aan het lichaam !oegevoegd. maar reeds bij het begin der melamorpiiose

is dit aantal kompleet. Het dier is dan nog slechts 4 tot 5 mm. lang

maar bezit toch reeds het l50-tal spiei-segmenten met de bijbehoorende

/.enuwcn die ook bij hel volwassen dier. dal ongeveer een vinger

lang is, worden aangel rollen.

Gedurende den betrekkelijk langen tijd der metamorpho.se, die

door Wti.i.KY in 8 onderafdeelingen gesplitst wordt, grijpen verwon-

derlijke veranderingen plaats, niet zoozeer iii iicl spier- of zenuw-

stelsel (met uilzondering \an de kieuwspieren) maar vooral in den

\'orm en de ligging \an den mond en van de kieuwspleten.

Het dier groeit niet gedurende de melamorpiiose, want zijne lengte

') Hoe langzaam onze kennis op ilit gebieil voortschrijdt, moge hieruit blijkent

dat de beroemde morpholoog Balkour nog in 1882 meende dal Ampiiioxus geen

venttale zeniiwwovtels zou bezitten, terwijl men, wal de dorsale zcnuwworleis botioft.

tegenwoordig nog zoekt waar de cellen liggen, die bij de werveldieren de spinaal-

ganglien vormen. Ik heb onder hel atriaaiepitbclium, dat do lever, den middel-

en einddarm bedekt, een geweldig groot aantal piaclilige multipolalre ganglien-

cellen gevonden, wier ascylinder zich langs de dorsale zenuwwortcls naar hel

ruggemerg begeeft.
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bedraau'l zoowel bij lii't hofiin als liij hot oiiide dani-vaii liiHSchen

4 en 5 mm.') Leiifilevci'scliillcMi \\ ij/.eii hier niet op verdere oiilwik-

kelin^-. Eene larve die een liai\en millimeler lanjier ió dan eeno

andere beiioeft niet order te /.ijn dan deze. maar is dikwijls jonger.

Het beeft mij zelfs toeucselienen dat de lengte fii-dnrende de eerste

helft der metamürphose eerdei- iets afneemt dan toeneemt, maar de

individneele versehillen zijn te talrijk, dan dal ik dit xerseliijnsel

met ZA'kcrlieid kon \aststellen. Het komt mij voor, dat liet verschijnsel

dat de larve gedurende de metaniorphose niet groeit daaraan moet
worden toegeschreven, dat zij gedurende deze periode geen voedsel

tot zich neemt. ()|) (k> gronden hiervoor kom ik aanstonds terug.

V('i('ir de metainorpliose b'ggen zoowel de mond als de kieuwspleten

volkomen asymmetrisch : de mond ligt niet mediaan en ventraal

zooals bij alle werveldieren maar aan de linkerzijde van het lichaam,

en van de kienwsplelen is alleen de rij der latere linkerzijde aan-

wezig. Deze gedragen zich hoogst zonderling, want zij ontstaan niet

aan de linkerzijde maar schijnbaar in het mediaan vlalc. terwijl de voorsten

der rij weldra tijdelijk naar de rechterzijde der larve verhuizen. Zij mon-
den vrij naar buiten uit en niet in eene kieuwholte of atrium, dat

eerst gedurende de metamorphose gevormd wordt door het vergroeien

van eene overlangsche plooi, die zich in de larvale groeiperiode

aan de linkerzijde van het lichaam over de kienwspleten gevormd
heeft met eene dergelijke plooi, die aan de rechterzijde van het

lichaam ontstaan is.

Gedurende de nietam(u|)hose treedt ook de rechterrij der kieuw-

spleten — ten getale van 8, zelden 7 of 9 — 0[). die niet direct

naar buiten, maar in de kieuwholte uitmonden. De spleten der linker-

zijde, die tijdelijk naar de rechter verhuisd waren, kecren nu teru"

naar den kant waartoe zij behooren.

Ik kan de waarneming \ an Wili.kv bevestigen, dat de eerste

linker kieuwspleet aborteeit en dat ook de 10. tot IG. gedurende de
metamorphose te gronde gaan. Aan het einde der metamorphose is

het jonge dier dan ten opzichte der kienwspleten symmetrisch en zijn

er 8 aan de linkerzijde, die overeenkomen met de 8 aan de rechter-

zijde. Van secundaire beteekenis is het dat de symmetrie wat scheef

is; elke linker kieuwspleet ligt niet precies recht tegenover zijn anti-

meer aan de rechterzijde, maar de halve breedte der spleet meer
naar voren. Eene dergelijke scheeve symmetrie vertoonen ook de
zennwen en lichaamsspieren der linkerzijde vergeleken met die der

rechterzijde van het dier.

') Larven uit de bmnt van Mc.-sina /.ijn gciliuende de metamorphose nog kleiner.

Hunne lengte bedraagt volgens de opgavender schrijvers gemiddeld slechts S'/g mm.



Belialve de voorste spleet, die leveiitilaii"!; ongedeeld blijft, wordt

elke kieii\vs|)leet overlangs in tweeën gedeeld door eene spang die

van den doi-salen laiid uitgroeit lot ze den veniraleii rand hereikt,

waarmede zij versmelt.

Direct na de metamorpliose bezit liet jonge dier diis zoowel aan de

ret-hter- als aan de linkerzijde eene rij van 8 (zelden 7 ()f9)kienwspleten.

Bij den iiii volgenden snellen grtiei neemt dit aantal regelmatig gedn-

rende liet gelieele leven toe doordat zich aan het aelitereinde van den

kicnwkorf telkens een paar nienwe spleten vormt.

.Maar ook de mond scliijnt na de metaniorpliose ') een symmetriseli

orgaan te zijn : liij ügl niet langer dnidelijk aan de linkerzijde van

hel lichaam zooals in de larvale groeiperiode, maar meer venti-aal

en bijna gehalveerd door het mediaanvlak zooals bij alle werveldieren.

De svmmelrische ligging dier kiiuirsjileteu is echt; ik heb echter

sedert 1893 aangetoond, dat de symmetrische ligging \an den iiiond

bij Amphioxns slechts schijn is. In werkelijkheid is de mond ook

bij den \olwassen Aniphio.xns een oi-gaan der linkerzijde, want zijn

binnenwand wordt nilshiitend door zenuwen der linkerzijde verzorgd

en zijn spieren behooren allen tot die der linkerzijde. Geen zenuw

en geen spier der rechterzijde neemt deel aan de verzorging der mondholte.

ilier staan wij voor een merkwaardig verschijnsel: De mond van

Am|)hioxus, als orgaan der linkerzijde, kan niet homoloog zijn met

den steeds symmetrisch ontstaanden, ongepaarden mond der wervel-

dieren en men moet vermoeden dat op de rechterzijde bij de jonge

larve een dergelijk orgaan als de mond, een antimeer er van ge-

vonden wordt. Dit orgaan is, zooals ik reeds lang geleden heb aan-

gegeven, de zoogenaamde koll'\ormige klier en de mond met deze

klier samen vormen morphologisch het eerste paar kieuwspleten der

Anipliio.\uslarve.

In plaats van k\en\\'spleten is hot juister te spreken van kicuw-

zakken, want bij alle werveldieren zonder onderscheid ontstaat eene

kieuwspleet doordal eene zakvt)iiiiigc iiiisliilping \an don darm —
een kieuwzak — de epidermis bereikt, er op die plaats mede ver-

smelt en vervolgens hier ten gevolue van het uiteenwijken dor cellen

ntuir builen doorbreekt. Ook bij Amphio.xus is dit niol anders: ook

hit-r wordt elke kieuwspleet als eene zakvormige uitslulping van

den darm txangelegd, die later — vóór de metamorphose naar buiten,

na liet intreden dei motamor|iho.se naar de kieuwholle vliet atrium)

doorbreekt, liet epilhoiium van een kieuwzak kan zich ten deele

lot klierepilhelium diHerentieeren ; zoo ontstaat b.v. de thymus, een

'; i\icl Ic vol wan (11 iiifl ilcii iiiund tier laivi', zie liet slot van dit opstel.
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klieradifif? orgaan, l)ij allo werveldieren uil liel ciiitlielinni \aii sommige

kieuwzakkeii.

De kolfvoriiiigc klier bezit alle essentieele keuleekeiieu van een

kieiiwzak; zij ontstaat aan de recliterzijde van liet licliaani als eeiie

darniuilstuljdiit!,' die lalci- naai' lniiten dooi'lireekl en liezi'. ilan twee

openingen, de eene naai' binnen in den darm, de andere naar

halten.

Het grootste gedeelte \ an liaar epiliieliuni is wel tol l<liere|iitlie-

liiiin gedifferenlieei'd, maar lalci-aal daar\an \ond ik eene ring\t)r-

inigc strook van (rilliaarepillielinin, volkomen overeenkomende met

dat der overige kienwzakken.

De nilwendige opening der koll\t)innge klier ligt aainankelijk

dicht hij of in hel mediaanvlak : later treedt zij V('»')v den mond

naai de linkerzijile van het lichaam. Dit is weer een der cnrieuse

ver.scliijnselen van asymmetrie bij de larve van Am|»liio.\ns, waar-

van de verklaring, die ik in mijne uitvoerige verhandeling zal geven M

mij hier te ver zoude voeren. De kolfvormige klier gaat in den loop

der metamorpliose te gronde, zonder sporen achtei' te lalen.

Is de mond der Amphio.xuslarve nu ook oorspronkelijk eene kieuw-

spleet geweest 'r Naar mijne meening ongetwijfekl. Hij onistaal wel

niet als eene zakvormige uitstulping van den darm maar dit kan ook

niel. omdat op de plaats waar de mond hij de jonge larve zal doorbre-

ken, de darm reetls direct tegen de epidermis aanligt. Ook voi'mt

zich op deze plaats geen kienwepitheliura, maar men heeft geen

recht dit hier te verwachten, omdat de functie van een mond zoo

geheel anders is als die eener kieuwspleet. Daarentegen l)ezit de

mond een ander kenteeken blijvend, dat aan eike kieuwspleet der

larve gedurende de groeiperiode eigen is, maar in den loop der

metamorphose bij deze spleten te gronde gaal. Ik vonil iil. dat elke

kieuwspleet bij de jonge larve voor en achter begeleid wurdl door

eene krachtige kieuwspier, waarvan de vezeks grootendeels in dwarse

richting loopen ten opzichte van de lichaamsas. Enkele vezels

echter omgeven de uitwendige kieuwopening en vormen eene sluit-

spier daaromheen.

Ook de mondopening is tnsschen twee zulke spieren ingesloten.

Ook deze degenereeren gedurende de metamorphose, maar ze gaan

dan niet spoorloos te gronde zooals de eigenlijke kieuwspieren, doch

leveren de latere lipspieren en de ringvormige sluitspier \an het

velum.

" 1) Deze verhandeling weril vmleden winter ter piiljlicatie in de werkeu der

Academie aangeboden.

JÜ2

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXI. A». 1912 13.
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Moiul en kolfvormige klier zijn antimereii, want zij ontstaan, de

ecM onder liet tweede nivotooni der linker- de ander onder liet tweede

nijolooni der reciiterzijde \an liel liiliaani.

Hij de werveldieren ontstaat het eerste |ia:u kieuwspleteii nagenoeg

onder liet tweede niyotooni. waarvan er negen in den ko|» bij

Selaohiers worden aangelegd, zooais ik ruim 30 jaren geleden voor

de genera Scyilinm en Pristiiirus ') heb aangetoond. ( ïok l)ij

Selaohiers fungeert de eerste kieuwspleet niet meer als zoodanig;

bij roggen dient zij ter opnenung in plaats van ter uitlating van liet

adenislialingswater en bij sommige liaaien wordt deze Sjileet, bekend

onder <\cn naam van spnilgat, door vergroeiing liarer wanden ge-

sloten. De mond van Ain|)liioxns is volgens liet zooeven gezegde

homoloog met hel linker spnilgat der Selaeliiers en dient evenals

bij de roggen ter opneming; Aan liet ademhalingswater, maar tevens

bevat dit water hier de noodige voedingsbeslanddeelen \oor het dier.

.\ls nu de mond der Amphio.vuslarve oorspronkelijk de eerste

kieinvspleet was, dan moet viiór dezen seeundairen mond een primi-

tieve mond. homoloog met dien der werveldieren, aanwezig ge-

weest zijn.

Deze primitieve mond wordt naar mijne meening gerepresenteerd

door de opening \aii liet zoogenaamde trilorgaaii, dat als een afge-

snoerd gedeelte \an het \ooreiiidc \ au ilen danii wonit aangelegd

en spoedig naar buiten doorbreekt.

Met deze l)esehouwing in overeenstciniiiiug is de plaats \an ont-

staan i\rv schildklicr — glaiidiila tliyreoidea — bij Amphio.xus. Bij

alle werveldieren wordt deze klier aangelegd als een uiediane uitwas

van liet dariue|iithelinni onmiddellijk aciiter den mond, tussehi'n den

mond en hel eerste paar kieuwspleten, wanneer men zich deze met

liiiu \ciitrale uileinde mediaan ver.smolten denkt. Ziet men nu in

den mond van Amphio.xus het homologon van dien der wervel-

dieren, (hm zoude oiibegrijpelijkerwijze de sehildklier bij Aniphioxus

\(H)r den mond in plaats \aii daaiaeiiler worden aangelegd.

Hoe kan men uu verklaren dal .\iii|iliio\us /.ijn primitieven mond
verloieu en seenndair de eerste liid<er kieuwspleet als mond ver-

worven heeft, terwijl in liet sladiuiu \aii den lar\alen groei — nu

afgezien van de kolfvormige klier— niet de kieuw spleten der reeliter-

maar enkel dii- der linkerzijde doorbreken en we', in het mediaan-

vlak, terwijl zij leu deele zelfs tijdelijk muxr de reehterzijde verhuizen 'r

') Brai:s beweert dat er niet 9, in;iar minstens 11 zouden worden aangelegd.

tCen l:<'iiiieuwd onderzoek, dat later gepubliceerd zal worden, heeft mij geleerd dat

inijn getal 9 voor Scyllium en l'ristiiirtis juist is en wel algemeen voor de

Selaeliiers als normaal kan gelden. I5ij soinmigi; genera versmelten echter secundair

werveleleincnten met den sclicdcl.
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De sleutel tot die verklariii{>' wonlt mijns iii/.ieiis ^revoiideii iii de

Oewegiiig van liet jonge cnihiTo, woike door IIatsciikk is waargeno-

men. Dit embryo heweegl /.icli dui.iii'iide om zijne lengteas scliroel-

vormig vooruit ; de di'aaiing gescliiedl \an reolils naar liidvs.

Neemt men nu aan. dat voorouders \an Amphio.xus zich o|j der-

gelijke wijze lieliben voortbewogen, waartoe zij genoo|)t kunnen zijn

ten gevolge \an liet gemis van een gehoor- of evenwichtsorgaan,

dat bij AmphioMis zelfs in aaiilcu iiii't Ndorkoinl, dan is het liegrij-

pelijk dat de linker eerste kieiiwspleet het van den mediaan geplaat.s-

ten priiiiilie\eii mond moest winnen als. opening ter oimeming van

liet water, dal tegelijk voor de ademhaling en voor de voeding dienen

moet. De \-olgeiide kieuwspleten moesten het ademhaliiigswater uil-

stooten, maar deze uitstooling werd vooi' de kicuwspleten der linker-

zijde bemoeielijkt door de bewegingswijze van het dier. Tengevolge

\an de draaiing van rechts naar links zouden ook de volgende kieuw-

spleten der linkerzijde water willen opiienien iuplaats van het uit

te stooten en daarom moesten zij \ an de linkerzijile \erliuizen naar

het mediaanvlak of nog beter naar de recliterzijde, waar het uitstooton

van het ademhaliiigswater tengevolge van de beweging juist verge-

makkelijkt werd.

Door deze verhuizing kwamen echter de oorspronkelijke kieuw-

spleten der rechterzijde in het gedrang; zij bleven klein en dit is de

retlen waarom hun aanleg bij de Aiiiphioxuslarve eerst in de periode

der inetamorpiiose zichtbaar woixll.

Toen latere voorouders van Amphioxiis de zwemmende levenswijze

lieten varen en zich in het zand begroe\en om daaruit, gelijk hij nu

nog doet. sU'chts pijlsnel te voorschijn te schieten als hij gestoord wordt

en dan terstond weer in het zand terug te keeren, was de reden

tot de asviiimetrie vervallen; de kiemvkorf werd weer svmiiielrisch

en ook de mond trachtte eenen symmetrischen stand aan te nemen,

hoewel hem dit slechts in schijn kon gelukken, daar hij een orgaan

der linkerzijde is.

Het is niet te verwondcien. dat er onderzoekers zijn die zich tegen

deze beschouwingen verzetten, omdat zij niet kunnen aannemen, dat

zulk een ancestraal orgaan als de primitiexe iiioiid voor een secun-

dairen mond zoude moeten hebben plaats maken. Zij nemen aan. dat

voorouders van Aiiipliio.vus die de zwemmende k'venswijze opgaven,

eerst eene periode hebben doorgemaakt waarin zij op het zand lagen

op de wijze der platvisschen inplaats van zich daarin te begraven
;

dat toen de mond naar de linkerzijde \erliuisd is evenals bij de plat-

visschen het ééiie oog, dai anders naar beneden, naar tien zeebodem

zoude gericht zijn, naar de bovenliggende zijde \erliiiist.

102*
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Deze (lieorie is oiilKnniltjiar. voornamelijk oiii drie reilcnoii ;

l'. Do iiKiiiil lier Aiii|plii()\iislarve onisiaal niet mediaan om ver-

volgens naar de linkeizijde Ie verlinizen. Hij ontstaat integendeel

aan de linkerzijde om vervolgens een psendo-mediaiieiistaml in te

nemen.

2". Kr is geen reden waarom een mediaan orgaan bij verhnizing

naar de linkerzijde zijne zenuwen en spieren der i'oehlerzijde zonde

verliezen. Van zulk een versrldjnsel is l).v. aan hel liarl en de maag

van den menscli, die grootendecis aan de linkerzijde liggen, geen

.spoor te ontdekken.

3". Een der karakteristieke -eigenseliappen van her tweede myo-

looni lier Selaeliiers is het feil, dat zijne holte langen lijd in com-

mnniealie blijft mei het deel der lichaamsholte. dal in den oniler-

kaaksboog gelegen is on bekend is ondor don naam \an mandibu-

laire holle. Deze coiuniunicalio liostaal nog lang uadal de iiolton der

\olgende myolonieu zich van de lichaamsholte hebben afgesnoerd.

Hetzelfde is het geval bij do larve van Amphio.xus en om nn uit

te maken, of (Ie mond dezer larve overeenkomt met dien der verte-

braten nf wol met huu voorste linker kieuw spleet, behoeti men slechts

te constateeren. of de niaiidibulaire holte dor Auipiiioxusiarve \óiir

of achter de mondopening gelegen is.

Op grond (\ov ondorzookiugen van (toi.d.siiimidt aan oene verwante

larve, door hom .\uipliio\iiles geheeien (en aan\aukolijk \our een

ontwikkelden vorm gehouden) heb ik indertijd geineend dit dilemma

te kiimion oplossen in don zin dat werkelijk de mond itij Am|)liio.\ides

achter de mandibnlaire holto ligt. (Ioi.dschmidt hoeft in eeno latere

publicatie deze conclusie niet tegengesproken, maar .M Ar-l>itii)K heeft

in litOil beucenl. dal bij de .\mphioxuslarvo de mandibnlaire holle

achter den mond zoude loojion. Toon ik eeiiigo jaren geleden uit

het zoiilogisch stalion te Napels on o|i llolgoland Am|ihio.\nslarvon

uiociil i>nl\'angen, was mijne opiiiork/.aamhoid lu hel l)ijz()iider op

dit punt goriclit on ik vond op al mijn sorieën doorsneden uil de

larvalo gnioiporlode. maar ook uil hol liegiii dei' nielamorphoso. dat

de mandibnlaire holte niel zooals M ac-Hkidk, boweori achter, m aar

viKM' de mondopening loopt. Iliormedo is mijns inziens voor goed

bewezen, dat do mondopening der .\m|ilii(i\uslai'\o homoloog is met

hel liidccr .-siiuitgal der Selachiors.

In don loop dor metanioi-phose omgrooil do mandibulairo holte

don mond eerst hoofijzervornug on daai-na ringvormig, doordat de

oindon \ an hel lioefijzer zich adiloi- dou mond mol elkaar vorbirt-

di'ii lol de i'ingvorinige liollo van hol \oium. Zoodra deze holle

ring\'ormig geworden is, kan men aan haar natuurlijk niet meei"
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/.icii ot' zij ooi'sproiiUelijk xm'k'm- of nclilor ilcii inuiul gi'lcgeii was*

'l'oii slolle /.ij liol mij \eijj,iiii(l iiug in licl kort Ie hericlileii omtrent

ilf mei Uwaaiiliiic xeranderiiigcii, die (ie mond der larve ondci'gaat

\\:uu\;iii wij reeds dooi' IIatsihkk welen, dat hij naar iiinnen

gestul|il wordl en oxeruaat in de opeiiiniider ringvormige vehimplooi

die itij liet volwassen dier de mondholte van de keel_f|)iiarynx)

scheidt. Dit naar binnen stnipen uaat gepaard mei de vorming ge-

durende de nietamor|)ln)se van eene overlangsche iiiiidplooi.'die zich

langs (\e linkerzijde van <]('\\ larvennHUid v\\ \an het trilorgaan uit-

strekt. Hierdoor ontstaat \(')(>i- den iarvcnmond eene i'uimte : de mond-

liolte van het \ol\vassen dier, waarin ouk het trilorgaan is o|)geiK)men

en die door een overlangsche spleet waarlangs de cirreii ontspruiten,

naar buiten uitkomt. Deze spleet is bekend als de mondspleet van

het ontwikkelde dier.

Aan het einde der embryonale periode, wanneer de larve nog

slechts 1 mm. lang is en de eerste kieuwspleet op het punt staat

door te breken, is de mond eene kleine, bijna i'onde opening op de

linkerzijde van het lichaam onder het tweede myotoom. Hij ligt dan

tegenover de kolfvormigc klier, die zich onder hef tweede nnotoom
der rechterzijde bevindt.

Met den groei der larve neemt de mondo[)ening, die nu ovaal en

later spleetvormig wordt, reusachtig in lengte toe. Wanneer ei' drie

kieuwspleteu aanwezig zijn, reikt de mond evenver naar achteren

als de achterrand der eerste spleet, en aan het einde der larvale

groeiperiode bereikt hij zelfs den achterrand der vierde of vijfde

kieuvvspleet Deze reusachtige vei'gi'ooting van den mond ') wijst erop.

dat de larve gedurende haren groei een zeer vraatznchtiu: dier moet

zijn, wanneer men de woorden reusachtig en vraatzuchtig mair

toepassen bij een dier dat nog geen 5 mm. lang is. Ook is de vraat-

zucht van zeer inofïensieven aard en bestaat voornamelijk in het

verzwelgen van water, want men vindt slechts minimale spijsresten

in den darm.

Gedurende de metamorphose vinden merkwaardige veranderingen

aan den mond der larve plaats.

De eene verantlering betreft zijne grootte. In de eerste helft der

periode van de metamorphose wordt de reu.sachtige mond steeds

kleiner en kleiner tot hij ongeveer in het midden dezer periode een

uiterst klein rond gaaije is. Dit wordt bovendien tot op een fijn

sikkelvormig spleetje na gesloten door de vorming, aan zijn voor-

rand, van den eersten tentakel in de gedaante van een tongetje.

') Deze vergrootiiig van deu mond werkt wel mede tol liet lijdelijk verhuizen

van de voorste kieuwspleten der linkerzijde naar de rechterzijde.



1 558

.\ii i.~ iici laieL'iivaik'ii t-ii de resnrptie der kieii\vs|iiereii iu vollen

gang. De vezels dezer spieren laten los uit Imn verband en zijn

len deele in stukken gebroken. Evenals de losgeraakte cellen der

külfvonnige klier drijven deze stukken in de vloei>tot'. die in de

lie'iaj\nisliolte aanwezig is.

Uit ilit verschijnsel, uit lii-i oplioudeu vau «len groei en uit de

niininude grootte van den uiond leid ik af. dat liet dier nu geen

voedsel van luiilen opneemt en ten koste van etn deel van /.ijn

eigen weefsel — de kieuwspiereu en de cellen der k()l(Voruiige

klier — in leven blijft.

De kieuwspieren zijn blijkbaar overbodig geworden tengevolge

van de voi-uiing \ au liel atrium, dat nu de adeudialiiigsbewegingen

grooteudcels reguleert. Aan de s|>lelen der reclilerzijde vau het

lichaam, die reeds bij hun ontstjian in het atrium uitmonden, worden

zelfs geen kieuwspieren meer aangelegd.

In de tweede helft der metamori)liose vergroot zich de mond der

larve allengs weer en wordt hij tot de opening van het ,velum"

waarondieen nog drie andere tentakels ontstaan, die het viertal com-

plelceren waarmede deze opening bij den afloop der metamorphose

voorzien is.

De verkleining van den mond is ten deele reeds wiwrgenomen

door Legros, maar vinnig bestreden door Wii.lky. die meent dat

deze verkleining slechts schijnbaar is, een optisch ell'ekt, veroorzaakt

door de drajiiing van den mond oui eene sagittale as.

Volgens Wii.i.EY, die zijne bewering idet op de studie van door-

sneden doch slechts op die der larve in toto grondt, zoude deze

draaiing reeds bij het begin der melamorphose een aanvang nemen.

Ik vond echter dat deze draaiing, die onbegrijpelijker wijze door

Legros ontkend wordt, eerst iutreedl w auueer de mond zijn minimale

grootte bereikt heeft, dus iu het miihlen van de pei-iode der meta-

morphose. Teu gevolge van deze rotatie wordt nu de voorrand van

den larvenmond tot rechterraud terwijl tevens de achterrand tol

linkerrand wordt.

De mondopeniug, tol veiaaro|)ening geworden, ligt nu symmetrisch

ten opzichte van het mediaanvlak, maar de zenuwen die haar om-

ringen. \erraden, dat zij nog steeds een orgaan der linkerzijde is.

lil de eei-ste kieuwspleef ontstaat bij hoogere dieren het midden-

oor, terwijl bij Amphioxus het geheele gehoororgaan ontbreekt. Wil

men zich nu populair uildruUken dan kan men zeggen, zooals ik

reeds bij eene vroegere gelegi'nheid gedaan heb : Amphio.\us kan

niet hooreu ; hij eet cclilcr met hel linker oor en heeft dienlcugc\(ilge

den monti verloren.
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Biochemie. I)i' Ihii' l'i kii.ii \hin(, liicdi immic inrdeflecliiij^ aan

\aii (Icii llciM' .1 i;. I\ A'l'/ : ,,(h'er <l('ii npiirrhlruk rii zijii

i'i'nr(iiil-<i'li(( ji n/r/ di-ii (isinn/isr/d'ii (!rii/,\

(Mede aangt'büilen dooi- den Meer Hollehan).

Wanneer liel o|i/.\\ellen l)ernst op i\(' \(iMiiinn' eener vasie oplos-

isinii van water in hel ii|izwell(are licliaani, dan leidl dil lol de

('Onsekweiilie dat; de z.g. Ojjztnu/Ji /i/,\ \\ell<en IJhinkk, en ini onlangs

PosNJAK en FuiaNDLiCH gemeten lielihen, de/elt'de natnnrUraclit is

als de osiiiotisfhi' drnk welke door Pi'KI'I'KK en \an 'i' üokk heroenid

is gewenden. Dil gevolg mijner onder/oekingen over o|)zwell)aarlieid

lieli ik reeds in 1907 in kleineren kring ge[)nl)liceerd, o. a. in \oor-

draelilen op liet ('liennscdi J>a.lioratorinm te Amsterdam en in een

opstel oMT opzwelliaarlieid dal ik aan verschillende personen hel)

laten lez,en om daarna mei hen \an gedaehlen Ie knnnen wissi-len.

Uitvoerige pnlilicalie in wijderen kiing had ik nilk'ii hewai'en \oor

de monograpliie over op/.welliaarheid welke ik hezig hen te hewcrken.

Enkele in den laatsten lijd \eiselienen slnkkeii waarin de selirijxers

meeningen verdedigen die eenigszins op hetzelfde beginnen neer te

kennen, hreiigen mij ertoe mijn slandpiint omlrenl den opzweldrnk

reeds eeriler niteen te zetten.

])i' O/iCirr/i/ni/r <'ii zijit rerhinul nn-l de ilitinp.<p(iunniti.

Wannei'r een liediaam dat heperkt o|i/.welhaar is. met water in aanra-

king geluaidit wordt, doch dooreen /.iiiger ol' anderszins belet wordt zieli

uit te zeilen, zal ei' e\enwielit onistaan, wanneer hij een bepaald

watei'geluUte de dridv een bepaalde grootte bereikt heeft ; dezen drnk

noemt men ileii 0[>zirel(lruk ot 'uiibihUiedrnk, hij is des te grooter

naarnuxte het watergehalte kleiner gehonden wordt. Deze imbibitie-

drnk is somtijds niet onbelangrijk met h\>lerese belast evenals andere

eigensel)ap[)en van opzwelbare lichamen. Bij eerste benadering mag
men echter deze complicatie verwaarlouzen. Leiden wij voor dit

geval de formnles af.

A. />i'ji''r/,t opzii'tdhitK' liclttum'n dii' vnoplushidir in irati'v zijn.

Het blijkt dan dat er een eenvondig verband bestaat tnsschen de

waterdampspanning ji bij een bepaald watergehalte en tnsschen den

di'nk /' iioodig om te maken dat het behaain iiiei meer water dan

dre lioe\ecllieid kan o|)nenien. Als de opzwelbare stuf in water niet

merkbaar ojilosbaar is welke voorwaarde bij beperkt opzwelbare

lichamen bijna allij<l verxnld is — mogen wij het water dat met
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het saiiiengedrukle, gedeeltelijk opge/.wuUeii licliaain in txeiiwirlit

is, als zuiver water liesi'liouweii. De evenwiolitsvooiwaarde \s(.inlt

dan gegeven door de betrekking ilat de potentiaal van liet water

dezelfde is in het opgezwollen lieliaani als in lict zuivere water.

Nu is de potentiaal van liet water (per gr. mol.) in het opgezwollen

liehnani als het niet samengedrukt wordt

— RT log nat—
Po

kleiner dan die \an liet zuivere water. Door de saincmirnkking

moet die potentiaal dus met een even groot liedrag foeneinen. Nu
neemt die potentiaal daardoor met een bedrag Pr toe waar r bij

eerste benadering ') het specifiek volnnie van water is. Zoodal de

betrekking gelden moet

RT
,

jy Vdam,,
, pt =. log fiat =: lof/ 7iat —

f Po ''<•' ' Po

waar c,/,,,,,^ het speo. vol. van waterdamp van één alm. spanning is.

Bedenkt men dat \oor één mol. water i'dami> 22000 cm' is en

Vel iS cm', dan wurdl I' in atmosferen

F=— 1200 log nat ^ = — 2935 log" — .

Po Po

Deze eenvoudige formule stelt ons in staal uit de e.xpcrimenteel

bepaalde waterdampspamiing den iinltiiiiliedruk Ie berekenen. Nu
heb ik in \ roegere onderzoekingen bij een reeks stoffen bepaald hoe

de walerdampspanning van den imbibitie-graad afhangt. Daaruit

kan men thans gemakkelijk alieiden hoe bij deze sloffen imbibitie-

drnk en watergeliallc samenhangen. Op deze wijze Jcreeg ik de

volgende cijfers -.

Het blijkt dat men krommen krijgt die eerst bijna vlak loopeii, bij

kleinere i's naar boxen buigen en bij zeer kleine watergehalles hoe langer

hoe liooger slijgen. De vorm dezer lijnen is in fraaie overeensiemming

met de rechtstreeksclie metingen van Ukinkk en \an 1'o.snjak, zij

strekken zich echter lol veel hooger drukken uit dan waartoe deze

onderzoekers gaan konden. t>ni een gedachte te geven \an vle grootte

') bij ccn ineugsel heeft ^ bij iliuk P de waarde ^' + vP, waar (,' en v de

waarden vuor liet niel samcngedfulile mengsel zijn. Voor den potentiaal geldt dus

dn dn dn

dv
Is de voluuracontractie bij het opzwellen klein, dan mag men voor - schrijven

de V der opgenomen vloeistof.
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Watcrgelialte (i. gr. water pur 100 gr. droge stof)

Pliiiatmosf.

)

'A-

Caseine
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van iloii inil>il>itie-driik zij opgemerkt tiat lieze dnik hij luclildroge

liciiaiiicii 4(H) a 5()() atiiiosforen lteilriUi<,M, bij liciiaiiicn die inct -W/a

vochtigheid iii de lucht in exenwichl zijn 15(H» atni., Iiij 10"
„ .SOOO

en hij 2 % 20.(KK) atni. Het zijn ihis rensju-litig groote drukken. Al

is nn de herekeiiing sleciits een henaderende, een indruk van den

h)0|i der lijnen en van de oide van grootte geeft zij zeki-i-.

H. BejK'ili oiKiri'lliiiri' lic/nnnen die oploaliaar in iruter zijn. Voor

liet geval hel iteperkl o|)z\vell)are lichaam iii water merkhaar oplos-

baar is i^gelaline b.v.) is de evenwiclUsvoorwaarde iets ingewikkel-

der. Dan moet ook de potentiaal der gelatine dezelfde zijn in het

water als in het opgezwollen licliaam. l'erst men nu zoon lichaam

samen, dan zal men er ueen zuiver water, maar ecu verdunde

gelaline-oplossing nii|)ersen. Dit is echter geenszins een bewij; voor

den sponsachtigeii bouw der gelatine — gelijk I[.\küy gemeend heeft

;

ook voor homogene phasen moet l.et - blijkens bovenstaande

heschouwingen — waar zijn. Daar de |i(iteuiiaal der gelatine

door de samendrukking verhoogd wordt, zal er alleen evenwicht

kunnen zijn wanneer het water dat met het samengedrnkle stuk

gelatine in evenwicht is des te meer gelatine be\at, naarmate

de druk grooter is. Dit leidt lot de conclusie dai wanneer u.en

een stuk gelatine onder stijgenden druk uitperst, lici uitgeperste

water hoe langei' hoe meer gelatine zal bevatten.

Hel is nu luet moeilijk een formule aan te geven xooi' de loene-

nnng dezer concentratie met den druk. Door de samendrukking

stijgt de [lOtentiaal der gelatine mei een bedrag l'r, waar r bij

benadering het specifiek volume der gelatine is. Deze loenamc moet

nu gelijk zijn aan

waar e, de evenwiciiisconeentralie v('i(')r, f, na samendrukken is.

Dus

r vM
P

c, _ RT
c,

voor Uaniertemperaluur, waar M liri inulcUulair gewicht der gelatine is.

Zoodat de concentratie" volgens een meetkundige reeks toeneemt,

als de druk volgens een rekenkundige opklimt. Waar .IA zeer groot

is, zal r,, iielangrijk kunnen worden. In werkelijkheid zal de

concentratie nog sneller toenemen, nuuial hei opzwelbaar liciiuani bij

hel samenpersert wa"er verliest en de |iotentia;il der opgezwollen
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ffclatiiic oi>k (liianidor toeneeirit. IMisscliicn /.al iiicii uil (lcr^f'lijl<r

mcliii;j,eii iiojj,' ecMs liel molckuhvir fi;o\viclit .1/ der Liclalinc liei-el<('n(Mi

kiiimon. (lat amloi's liijiia iiiel te li(>|ial('ii i<.

C. Onhf'pi'rhi d/icinelöare Hcluinii-n. ( )iilic|H'i-kl ojizwelliarc licliaiiicii

kan men alleen met i)eiinl|) van een iialiUooriatenden wand onder-

zoeken, daar anders geen evenwiciit ontstaan kan tnssciien vioeistol'

en opgezwollen lieliaam. Dan gelden dezelfde betrekkingen als boven

voor beperkt opzwelbare, onoplosl)are lichanieii afgeleid zijn.

Invloi'd ili-r hijslcresi'. Al deze beseliouwingen gelden alleen voor

svsfeme'i zoniler liysterese of - zoo deze cornplicatie aanwezig is —
alleen \oor veranderingen langs de z.g. lijn der natuurlijke of i'ever-

sibele toestanden. Dit laatste' komt ongeveer o[» hetzelfde neer als:

voor werkelijke evenwiehtstoestanden. Is er liysterese dan zal een

opgezwollen lieliaam dat onder den drnk /' uitgeperst wordt bij

(seliijnbaar) evenwicht meer water bevatten dan een droog lichaam

dat onder den druk /' opzwelt tot het ^schijnbaar) verzadigd is. De
evenwichtstoestand (natuurlijke toestand) wordt bij eerste benadermg

gevonden door middelen tu.sschen deze beide watergehalles. Dikwijls

is het verschil Insschen beide klein genoeg om de van ééne zijde

bepaalde waarden reeds als de evenwiehtstoestanden te mogen be-

schouwen. Dit geldt vooral wanneer het meer op den \orni der lijnen

dan op bepaling der getallen-waarden aankomt.

Pracfisc/h' toi'passiiii/ rdu /Icn o/):if('li/ru/,\ De imbibilie-drid'; behoort

tot de oudst bekende natuurkrachten, welke de uiensch aangewend

heeft tot de belieersching der natuur. Reeds duizenden jaren v. (^hr.

gebruikten de Egvi)tenaren hem in gevallen waar men in onzen

tijd dynamiet zou aanwenden. ()|) deze wijze moeten de groote

steenblokken, waaruit de pyramiden opgebouwd zijn, uit de rotsen

welke het Nijlbekken omgeven losgemaakt zijn. Bedenken wij dat

de imbibilie-druk van een geheel gedroogd lichaam oneindig groot

is en bij eiücele procenten water nog tienduizenden atmosferen groot

is, dan wordt het begrijpelijk dat men met deze eenvoudige werk-

wijze zeer groote drukken ontwikkelen kan. Waar explosie-middelen

gevaarlijk zijn (in kolenmijnen b.v.) zou de methode wellicht ook

thans nog aanwending kunnen \inden.-et

JJe i^enraii/schiiji tiisschini di'n ojtcwi'/dm/,' i'ii den

osniotischen (Irak.

De opzweldruk en de osmoiische druk hebben een opvallende analogie

met elkander. In beide gevallen hebben wij een stelsel vaii twee
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(•oiii|'Oiiciileii, wiuvrvaii ile ociie zidi viijolijk door do lioele niiiiile

Itfwcgeii Uaii icrwijl de aiulerc coiiiponenl Itiiincii een bepajxld deel

der niiinie gehuiideii wordi. Prof. van dkr Waals lieefl reeds in

J889 aangetoond, dal i\c/.Q algenieene detinilie van den osmotisehen

dinU voldoende is om er de bekende l'ornmle van van 't Hofk voor

al' te leiilcn, dal liet j^elieel bijkomstig- is of men daartoe al dan niet

een liall'doorlatcnde memiiraaii gebriiikl. Hij vloeibare mengsels en

iiij oniieperkt oii/.welbare iicliameii kan men dit alleen met een lialt-

«loorlatende mendiraaii bereiken; bij vaste mengsels (en partiëele

niengbaarlieid) is de oedomcter van Kkinkk. even goed. Trouwens,

OsTWAi.i) toonde aan, dat de grootte \an den osmoliseken druk onal-

liankelijk moet zijn van de gebriiiklc mciiibraaii. daar er anders

strijd zon wezen met de tweede liotifdwet der meelianiselie warmtc-

tlieorie. Om dezelfde reden moei de osmotiselic dndv van een vast

mengsel exen groot ge\onden worden zonder als met een ball'door-

latenden wand'). De imbibitii'-druk is dus in-iiiciiiii'fl dczi'l/dc natiiur-

kraclit kIs de osmoti-fche druk, althans wanneer opzwellen |)riiieipiëel

hetzelfde verschijnsel als zieh mengen is'-').

Op deze wijze worden wij tol de merkwaartlige ge\olglrekking

gedrongen, dat de oude EgTpteuareii duizenden jaren \(')('ir Chr. <len

osmotischeii druk reeds technisch hebben weten aan te wenden bij

den bouw hunner pyrannden!

') Men mag niet zcijgeii dat er in cie oplossing cou osmotisclie druk liecrsclit

;

deze treedt pas op, wanneer men probeert het water eruit te persen. Evenmin mag

men zeggen, dal de imbibitie-druk aangeeft onder welken druk het water in vle

opzwelbare stof slaat, gelijk door RonnwAL» is gebeurd en door verschillende

leerboeken is overgenomen. De opzweldruk geeft enkel aan, hoe groot de druk is,

uoodig om waler door persen uil hel opzwelbare lichaam te verwijderen.

-) Daar opzwelbare liehameii niet als verdunde oplossingen maar inlegeiideel als

ideale geconcentreerde moeien opgeval worden - gelijk ik in den NERsT-Jubelband

uitvoerig heb trachleu aan Ie loonen — geldt voor den imbibitie-druk der opzwelbare

lichamen' niet de bekende formule van van 'ï HoFr. Daarin ligl echter geen

prltuipiëel verschil lusschen beide krachten ; hel verschil is hel gevolg van hel

grootc molekulairgewicht der opzwelbare lichamen waardoor een andere term van

overwegende grootte wordt dan bij oplossingen van slolTen met een laag molekulair-

gewicht. Uil deze verondeistelling laat zich ook de door Frecndlicu voor den

opzweldruk afgeleide fornuile en het feit, dal voor zeer verschillende stolTen de

daarin voorkomende coëflicienl nagenoeg drie is, alleiden. Ook de formule van

(•"iiEUNUucn is dus geen argument voor een sponsachligen bouw der ojizwelbare

lichamen. Tot nu toe is er niels bekend geworden in de Kwanlilalieve wellen der

opzwelbaarheid, wat zieh beter door zulk een bouw dan door de eenvoudige meng-

baurheidshypolhese verklaren laat.
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De IIcoi' ZwAAHDKM \KKH liii'dl \(inr (Ic 1 lil )1 i( )| liL'ck lier Akadoiriie

Umi lieschoiiko aaii :

1". een exciii|i!;uu' \uii /.ijii : ,J)ii' /j/ii/siolojifcheii iruhi-jiihiiiOiiri'n

Eiii'iyifimixli'nmi/cn." (tioMtlerabdruck aus ,,Er<jebnisse der Pltijsio-

loijii'." .lalirn'. I\').

2". een exemplaar der disserhilio van don Heer .M. Adk.i.h: ,.lii-

ti'Hs/fi'it rmi hl ii/ii/s/n/ii<//i' i'n vorhci'lLnndi' iji'livmkidijke iji-lnids-

broiincn."

De vergadering wordt gesloten.

E U R A T A.

In de inededeelin^i' van do Hecren A. Smits, J. W. Tkkwf.n en

11. L. i)K Lkkiw, opgenomen in het ZiUingsversiag van 30 November
1912, dienen de volgende verbeteringen te worden aangebracht:

Op iilz. 757 in den 2"^", lü"" en 17*=" regel van boven staat 3Ü

atmcsferen. dit moet zijn 50 atmosferen.

Op lilz. 758 in de PT-fig. moet in plaats van o() atm. gelezen

worden 50 atm.

Op blz. 757 in den 4<^" regel van boven staat:

dhip Q dhip Q

In de mededeelinu \ an den Hoer H. A. lliiorwKR, oiigenomen in

hel Ziltingsverslag van 22 Februari 1913,

p. 12(55 r. 8 V. b. staat: onvoldoende; lees: te onvoldoende

r. 24 V. I). staat: symmmetrisclie ; lees: symmotrische

p. 1267 r. 12 V. b. staal: b ; c; lees: b : e

r. 4 V. o. staat: (0,10); lees: (010)

p. 1269 r. 7 V. b. staat: Q = h\ lees: c =^ b

r. 24 V. b. staat: verwacht is ; lees: verwaclit. is

p. 1268 r. 8 V. b. is abusievelijk spatie gelaten.

(Mei 9, 1913).
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AAPSPLEET (Over het voorkomen van een) bij den luenscli. 996.

Aardkunde. Missive van den Minister vim Hinnenlandsclie Zaken ter begeleidins^ van

een schrijven van den Consul-generaal te Toronto met verzoek om opgaaf van

adressen voor het toezenden van de programma's voor het 12üe internationaal

Geologisch Congres. 2. Verslag hierover, ld 5.

— G. A. F. MoLENGHAAFF : ,,De jongste bodembewegingen van het eiland Timer

en hunne beteekenis voor de geologische geschiedenis van den Oost-Indischen

Archipel". 131.

— C. E. A. WicHMANN : ,,Over rhyolieth van de Pelapis-eilanden". 386.

— Ij. Rutten : „Over Orbitoïden van Soemba". 391.

— H. A. Brodtxeb: ,,Over het ontstaan der primaire parallelstructuur in Lujau-

rieten". 636.

— H. A. Brouwer: „Leucietgesteenten van den Ringgit (Oost Java) en hunne

contactmetaniorphose". 898. 903.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer .1. Lorié : „Beschrijving van

eenige nieuwe grondboringen". VUl. 898. Verslag hierover. 1055.

— H. A. Brouwer-. „Over zonaire araphibolen met onderling loodrechte optische

nssenvlakken voor kern en randzone". 1172. 1205.

— Jaarverslag der Geologische Commissie over 1912. 1175.

A B E I- (Ontwikkeling eener functie naar de functies <fn {-e) van). 1204.

ABSORPTIE van gravitatie en de lengte van de maan. 737. Vervolg. 1019.

AiiSORPTiELiJNEN (Kene methode voor het verkrijgen van tijne) in sterke magnetische

velden. 1163.

AETHER-water (Over het systeem). 437.

AKAUEMIE (Bericht van den Minister \an Binnenlandsche Zaken dat het jaarlijksch

subsidie der) met ƒ4000.— verhoogd is. 1394.

AK.YDEMiEN (Internationale Associatie der) Uitnoodiging tot bijwoning der algemeens

vergadering op 11—17 Mei 1913. 1308.

— (Inzending van verschillende rapporten welke in de algemeene vergaderingen

der) zullen behandeld worden. 1309.

— Inzending van Kecommendations and Reports door de Royal Society te

Londen. 1394.

ALLOTROPIE (Uitbreiding van de theorie der). Monotropie en enantiotropie bij vloei

stollen. 418.
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ALLOTBOPir. (De toepnssins; vnn de theorie der) op het stelsel zwnvel. II. 426.

— (De passiviteit der metalen in het licht van de theorie der). 1132.

— (De dynamische) vnn zwnvel. 5de mededeeling. 1155.

AMMONiOMBUODONAAT-thioureura- water (Over het stelsel). 669.

AMPiilBOLF.N (Over zonaire) met onderling loodrechte optische assenvlakken voor kern

en rnndzone. 1172. 1205.

AMPiiioxus (Studiën über). I. 1052.

AMPMioxus LA^'CEOLATUS (Over de raelaraorphose van). 1549.

Anatomie. G. P. Fiiets: „Over den uitwendij^en neus van de primaten". 179.

— (j. P. FuETS : „Over het Jacobson's orgaan der primaten". 184.

— .\anbieding eener verliandeliug van den Heer C. Winkler en Mevrouw .1. \an

Gii.se- VAN West: „Dns Gehirn eines nranurotiscli idioten Miidchens". 284.

— C. T. VAN Valkenburg : „Over het voorkomen vnn een aapspleet bij den

iiiensch". 996.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer J. W. van Wijiif. : „Studiën

über Amphioxus". I. 1052.

— J. BoEKE: „Regeneratie van motorische zenuwvezels langs sensibele banen". 1 179.

— J. W'. VAN WijHE: „Over de metamorphose van Amphioxus lanceolatus". 1549.

ANATOMISCHE STRUCTUREN (Over de Liunenansche methode ter beschrijving van). 529.

ANGIOSPEBUS (Petrefactions of the earliest European). 529.

Anthropulogie (^^'erzoek om bericht van den Minister van Biunenlaudsclie Zaken of

er Nederiandsche geleerden zijn bereid zich te laten afvaardigen naar het I4de

internntiouaal Congres voor voorhistorische) en archaeologie. 2S6.

ANTIMOON (Reeksen in de Spectra van tin en). 7.

AKGON (De empirische gereduceerde toestandsvergelijking van). 256.

— (üe rechtlijnige diameter van). 700. S93.

— (Berekening van thermische grootheden van). 873.

A R I Ë X s KAPPERS (c. ü.). Zie Kappers (C. U. Akiëns).

ASPEKGILLUS NIGER (Mutatie bij Penicilliura glaucum en) onder invloed van bekende

factoren. 33.

— (De werking van waterstofionen, boorzuur, koper, mangaan, zink en rubidiura

op de stofwisseling van). 579.

— (De kringloop der stikstof bij). 772.

— (Kringloop van de fosfor bij). 10ü4.

— (De beteekenis van kalium, zwavel en mugnesium bij de stofwisseling van). 1347.

ASSENVLAKKEN (Over zunaire amphibolen met ouderling loodrechte optische) voor kern

en rnndzone. 1172. 1265.

ASVMPTOTisciiE LIJNEN (Over een klasse van oppervlakken met algebraïsch). 1329.

ATEN (a. 11. vv ). Over een nieuwe zwavelmodifikatie. 896.

ATROi'iiiE (Over gelocaliseerde) in het corpus geniculalum laterale. 714.

AVKNA SATlVA (!)e invlocil der temperaluiir op de photolvpie bij kieni])laiiljcs van). 105(1.

BAAN (Onder/.oekiugen over di-) van de periodische komeet HoLMF.s en over de storingen

iu haar elliptische beweging. V. <0\.
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HAAT (w. c. de") en F. A. H. SciiURrNEMAKEiis. Over liet quntprnaire stelsel

:

kCl-CuCI.-HnCl.:-llA 326.

BABBER (De zoetwatervissciien vnn Tiiiior en). 133.

Bacteriologie. C. IOykman : ,,üe reactiesnelheid van niioroörs;iinismen". 507.

HAKiiUYZEN (e. f. van DE 3 A N D e). Anniiiedini? eener raededeeling van

den Heer N. Scheltema : „Astrouomisohe plaatsbepaling vaa Mekka en Djeddah

uitgevoerd in IDlU-l'.Ml". 52. 2e gedeelte. 239. 3e gedeelte. 462.

— Verslag over een verzoek van den Minister van liinnenlandsclie Zaken betref-

fende internationale conferentie over radio telegrntische tijdseinen. 106.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer II. J. Zwiers : „Onderzoekingen

over de baan vnn de periodisclie komeet Holmes en de storingen in haar ellip-

tische beweging." V. 201.

— Bericht van den Minister van lliniicnl. Zaken dat de Heer (— ) is benoemd tot

gedelegeerde bij de internationale conferentie voor radiotelegrafische tydseiiieu. 526.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. 1'annekoek: „Over de veran-

derlijkheid van de poolster". 1116.

— Aanbieding eener raededeeling van den Heer J. E. de Vos van Steenwijk :

„Onderzoek omtrent de termen van nagenoeg maandelijksche periode in de maans-

lengte volgens de meridiaanwaarnemingen te Greenwich". 1513.

B A K II u Y z E N (ü. G. V A N D e s A N D e). Benoemd tot lid der Commissie voor de

uitreiking der BuYS-BALLOT-medaille. 284.

— Benoemd als afgevaardigde naar de Internationale Associatie der Akademiën. 130S.

— De periodieke verandering van de zeehoogte te Helder, in verband met de

periodieke verandering van de poolshoogte 1311.

BAROMETERPEKIODE (De Correlatie tnsschen hichtdrukking en regenval in den Indi-

schen Archipel, in verband met de 3.5 jarige). 193.

BEAUFORT (i.. V. D e) CU Max Weber. De zoetwatervisschen van Timor en

Babber. 133.

BECKMAN (Mevr. a.) en H. Kamerungh Onne3. Over piëzo-electrische en pyro-

electrische eigenschappen van kwarts bij lage temperaturen tot die van vloeibare

waterstof 1277.

BECKMAN (BE NOT) en H. Kamerlingh Onnes. Het IlAix-etïect en de verande-

ring van den galvanischen weerstnnd der metalen in het magnetische veld en bij

het kookpunt van waterstof en de temjieratnren daar beneden, I. 263. H. Het

HALL-eflect en de vermeerdering van den weerstand in het magnetische veld

van bismuth bij het kookpunt van waterstof en de temperaturen daarbeneden.

47**. III. IV. Metingen over het llALL-etl'ect en de verandering van den weerstand

in het magnetische veld vnn metalen en legeeringen bij temperaturen tusschen

-f 17°C en — 200° C. 481. 672. V. Het Hall effect van legeeringen bij het

kookpunt van waterstof en de temperaturen daar beneden. 676. VI. Het Hall-

elVeet bij nikkel en de verandering van den galvanischen weerstand in het mag»

netische veld bij nikkel, kwik en ijzer bij lage temperaturen tot het smeltpunt

van waterstof. 881. Vil. liet llu.L-eftect in legeeringen van goud en zilver bij

lage temperaturen tot het smeltpunt vnn waterstof. 1035. VIII. Het Hall-
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ellect by Tellurium eii Bismutli bij liif^e temperaturen tot het sinellpunt vaa

walerstof. 1044. Verandering van den galvauisclien weerstand door druk bij lage

temperaturen. I. I^ood. 88S.

— weerstand vnn pyriet bij waterstoftemperaturen. 1051.

— Metingen van den !,'nlvanisclien weerstand van pyriet bij lagere temperaturen

tot liet smeltpnnt van waterstof. 1281.

BFMMKLKN (J. M. V A n). lets over het wetenschappelijk werk van Prof. Dr. —
liOl.

BENZINE (Oxydatie van petroleum, jiarnlline, par.'iH'ineolie en) door niikroben. 11?4.

BENZOLKERN (Over de snelheid van substituties in de). 1143.

BETREKKINOEN (Eeriige merkwaardige), betzij exacte of approximatieve, bij verschil-

lende stoffen. 800.

B E IJ E 11 1 N c K (m. vv.). .\anbieding eener mededeeliiig van den Heer II. J. \V.\tf.iim iN

:

„Mutatie bij Penicillium glaucum en Aspergillus uiger onder iuvloed van bekende

factoren''. 33.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren J. Böesekf.n en H. J. Water-

man : ,,Over eene biochemische bereidingswijze van /. wijnsteenzuui". 203.

— .\aubii'ding eener mededeeling van den Heer H. J. Watkrman : ,,De werking

van waterstofionen, boorzuur, koper, zink; mangaan en rubidiuni op de stofwis-

seling van Aspergillus niger". 579.

— Aanbieding eeuer mededeeling van den Heer il. J. Waif.hman: ,, De kringloop

der stikstof bij Aspergillus niger"'. 772.

— Over de samenstelling der tyrosinase uit twee «nzymeii. 1133.

— Over het indringen van nielhyleenblauw in levende cellen na indroging. Ïl3ü.

— .\aiibiediiig eener mededeeling van den Heer H. J. Watf.rman : „Kringloop

van de fosfor bij Aspergillus niger". IU04.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer N. L. Söhngen : „O.xydatie van

petroleum, paraffine, jiaraflineolie en benzine door mikroben". 1124.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer II. J. Watf.kman : „De beteeke-

nis van kalium, zwavel en magnesium bij de stofwisseling van Aspergillus niger".

1347.

binaiuf, Mi.Ni.!<i.i.3 i,lsolhermen van ééuatomige stoffen en hunne). Xili. De empiri-

sche gereduceerde toestandsvergelijking van argon. 25(5. XIV. Ijerekening van

eenige iherniische grootheden van argon. 873.

— (Uothernien van twee-atomige gassen en hunne). X. Over de bepaling van de

compressibiliteit van gassen onder ger>ngen ilruk bij lage temperaluren met den

volumenonieter. 85.

— (Isolhermen van twee-atomige stoffen en hunne). X. De sameudrukbaarheid van

waterstofdamp bij en beneden het kookpunt. 92. 28 '3.

uiNAlitK STELSELS (Over de dam))ilruklijnen van) bij zeer uiteeriloopende waarden van

de dampdrukkcn der compünei\ten. 65.

— (Bedrage tot de theorie der). .\\1 fil5.

BiNNKNLANDsciiE ZAKEN (Minister vanj. Zie Minister van Binnenlandsche Zaken.
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Biochemie. Zie ook Microhiologik. II. J. VV.\TEKM.iN : „Mulntie bij Penicilliun; glau-

cuiii en .\spergilius iiiger onder invloed van beleende fiictoren". 33.

— .1. liÖESEKEN en H. J. Waterman: „Eene bioclieiuisehe bereidingswijze van

/-wijnsteenzuur." 208.

— J. R. Katz : ,,üe wetten der oppervlakte-adsorptie en de potentiaalfunctie der

molekulaire kracliten". 230.

— II. J. Waterman: ,,De kringloop der stikstof bij Aspergillus niger". 772.

— J. R. Katz: „Over den opzweldriik en zijn verwantsclüip met den osmotisclien

druk". 1305. 135'.).

BiSMUTii (Het H\LL-elïect en de vermeerdering van den weerstand in liet magnetisciie

veld van) bij het kookpunt van waterstof en de tem[)eraturen daar beneden. 478.

— (Het HALL-elfect bij ïellurium en) bij lage temperaturen tot het sraeltpunt van

waterstof. 1044.

BLAAUW (a. h.). Verslag over zijne werkzaamheden gedurende ziJQ botanische reis

in Nederlandscli-Jndie. 3.

BLAüSTAND (Het verband tusschen den) en de verdeeling van de groeisnelheid over

deu stengel. 766.

BLoEDLiciiA^MPJEs (Vergelijkende onderzoekingen over jonge en oude roode). 166.

— (Verandering van de pernieabiiiteit der roode) ook bij den niensch. 1466.

bloeujTOLLINGSVraacstlk (Eene bijdrage tot de kennis van het). 1441).

BOUEMUEWEGlNGEN (Üe jüngste) van het eiland Tinior en hunne beteekenis voor de

geologische geschiedenis van den üost-Indi-sciien Arciiipel. 121.

BOEK E (:.). Eekiachtiging zijner benoeming tot gewoon lid. 2.

— Dankzegging voor zijne benoeming. ?.

— Benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht op liet Centraal Instituut voor

Hersenonderzoek. 711.

— Regeneratie van motorische zenuwvezels langs sensibele banen. 1179.

BOEKGESCHENKEN (Aanbieding van). 102. 284. 522. 707. t)'JS. 1052. 1305. 1391. 1565.

BOEREMA (j.). De electromotorische kracht van het Weston-normaalelement. 1205

BÖEsEKRN (J.). Over een methode ter nadere bepaling van den stand der liydroxyl-

groepen in de polyoxyverbindingen. 4de mededeeling. 157.

BÖESEKEN (J.) and !?. C. J. Olivier. Dynamische onderzoekingen betreil'ende de

reactie van Fkiedel en Grafts. 979.

BÖESEKEN (j.) en H. J. Waterman. Eene biochemische bereidingswijze van l-

wijnsteenzuur. 208.

BOis (ii. E. j. G. du). Aanbieding eener mededeeling van den Heer Pierre Martin:

„Der magneto-optiscbe KERR-eflect bei ferro-uiagnetischen Verbindungen nud

Metallen". III. 211.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer Daviu E. Roberts: „The efl'ect

of temperature and transverse magnetisation on the resistance of graphite". 221.

— Theorie der poolarmaturen. 355.

— Verslag over een verzoek om advies van den Minister van Hinnenlandsche

Zaken betreöende een schrijven van den Secretaris der Commissie voor llaJium-

slandaards over de voorwaarden voor het verkrijgen van secundaire standaards. 7 12
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BOKHOBST (s. c.) en A. Smits. Over liet verscliijnsel van dubbele smelting bij

vetten. 667.

BOLK (l). Annbieding eener inededeeling van den Heer G. P. Fkets : „Over den

uitwendigen neus vnn de primaten". 17'>'.

— .\anbieding eener mededeeling van den Heer O. P. Fkets : „Over liet J.\cobson's

orgaan der primaten". 184.

BOXOLA BEY (f.). Bcricbt van overlijden. 1054.

BOBDEACX (üitnoodiging vnn de Académie des Sciences, belles-l.ettres et Arts te)

tot bijwoning van de feestelijke herdenking van het 2U0-jarig bestaan. 526.

H B .1 .\ K (c). De correlatie tusscken luchtdrukking en regenval in den Indiscbeu

Archipel, in verband met de 3.5 jarige bnrometerperiode. 193.

— Een weervoorspelling op Langen termijn voor den Oostmoesson op Java. 828.

BB.^iN-Commissie (Bericht van de benoeming van den Heer C'. U. A kiens Kappers

lot lid der). 1394.

BREKING (Electrische dubbele) in nevels. 188.

UREKINGSINDICES (Metingen vau) van gassen onder hoogen druk. 2(le mededeeling.

De dispersie van lucht en van koolzuur. 866.

u R o f w ER (h. A ). Over het ontstaan der primaire parallelstructuur in Lujaurieten. 636.

— Leucietgesteenten van den Ringgit (Oost Java) en hunne contactmetamorphose.

898. 903.

— Over zonaire amphibolen met onderling loodrechte optische assenvlakken voor

kern en randzone. 1172. 12C5.

BROUW EB (l. e. j.). Bekrachtiging zijner benoeming tot gewoon lid. 3.

— Dankzegging voor zijne benoeming. 2.

— Over cén-écnduidige continue, transformaties van oppervlakken in zichzelf. 5de

mededeeling. 300.

— Eenige opmerkingen over het samenhangstype vi. 14-12.

BBUNSwijK (Verein für Naturwissensclinft in). Üitnoodiging tot bijwoning vau de

herdenking vau het 5(,)-jarig beslaan. 1174.

B B u ï N (h. e. de). Aanbieding eener verhandeling van den Heer J. LoriÉ:

„Beschrijving van eenige nieuwe grondboringen" VIII. 898. Verslag hierover.

1055.

— Jiuirverslag der Geologische Commissie over 1912. 1175.

B C c II N E B (e. II.). Colloïden en phasenleer. 1493.

— en L. K. Wolff. Over het gedrag van geleien (gels) tegenover vloeistolïen eu

hare dampen. 988.

BUITENZOHG FONDS. Verslag van den Heer A. H. Blaaow van zijne werkzaamheden

gedurende zijn botanische reis in Nederlandsch ludic. 4.

— Berii-ht van den Minister van Binuenl. Ziken dat iiau Mej. Dr. Joii. Westkrdijk

een rijkssubsidie is verleend voor een bezoek aan het botanisch laboratorium Ie

Buitenzorg. 287. 1174.

11 1 K K o M (joh. II. van). Het verband tusschen den bladstaiid eu de verdeeling

van de groeisnelheid over den stengel. 766.

Bi'Ys BALLo T-MED.viLLE (Benoeming eener Commissie voor de uitreiking der). 284.
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it u ï s II A L I, o T-MEu.ui.Lii (l)iiiikzeggin^ vmi dun lieer 11u<;ü Hekcksuli, voor do

licm verleende oiidersclieiding door de toekeiiuiiig der) 139i.

c A R 1) ; N A A L (j.). Aiiiil)iediiij? eeiier mededeeling van den Heer VV. A. Versi,uys :

„Over een klasse van o])pervlakken met al^ebniïsclie iisyiiiptotisulie lijnen". L329.

CAROTlNOÏüKN (Over liet «imtooneu van) in de plant. 1ste mededeeling. Afscilieiding

vnn carotinoïden in kristalvorm. 370. 2de mededeeling. Verbonding der earoti-

noïden tegenover reagentiën en oplosmiddelen. 565. 3de mededeeling. ülad van

Uriica (lioeia L., bloem van Dendrobinm tliyrsifloriiui üclil). lil. en llaematococcus

pUivialis l'lot. 572.

CELLEN (Over liet indringen van methyleenblanw in levende) na indroging. 930.

COUEN (e K N s t). Het evenwicht tetragonaal tin f^ rliominscl) tin. 752.

coLl.oïui'.N en pliasenleer. 1493.

COMPONENTEN (Over de danipdrnklijnen van binaire stelsels bij zeer uiteenloopende

waarden van de dampdrukken der) G5.

— (Over de tliermodynamisciie fnncties voor mengsels met reageerende). 835.

coMrKEssiiin.rrEiT (Over de bepaling van de) van gassen onder geringen druk bij lage

temperaturen met den volumenometer. S5.

CONGRES voor physiologen (9e Internationaal). Inzending programma. 117 !•.

— voor vuorliistorisehe antliropologie en archaeologie (Verzoek om l)ericlil van den

Minister van liinnenlandsclie Zaken of er Nederlandscbe geleerden zijn bereid

zicli te laten afvaardigen naar het 14de). 286.

— (12de Internationaal Geologisch). Verzoek om bericht van Z.Exc. den Minister

van Binnenlandsche Zaken of er Nederlandscbe geleerden zijn bereid zich te laten

afvaardigen naar het (— ). 1054. 1174.

— (De Heer G. A. F. Molengraaff wordt benoemd tot gedelegeerde der

Regeering en van de Akademie bij het). 13ÜS.

— Bericht van den Heer G. A. V. Molengraaff dat hij verhinderd is de Akademie

te vertegenwoordigen. 1395.

coNGRf.s international d'électrologie et de radiologie générales et niédicales (Circulaire

van het Vle). 105.

— international de Zoölogie (Circulaire van het Comité tot voorbereiding van het

IXe). 105.

— (Verzoek om bericht vnn den Minister van Binnenlandsche Zaken of er

Nederlandscbe geleerden bekend zijn bereid zich te laten afvaardigen naar liet).

711. 1054.

— De Heer G. C. J. Vosmaer wordt daarvoor aangewezen. 711.

— (Uitnoodiging van het Bestuur van het) dat de Akademie zich zal doen verte-

genwoordigen. 711.

— (De Heer A. A. VV. Hubrecht verklaart zich bereid de Akademie te vertegen-

woordigen op het). 711.

— Toezending van voorloopige programma's. 1174.

CONGRUENTIES (Over stralencomplexen welke uit lineaire) kunnen opgebouwd worden. 941.

CONTACTMETAMORPHOSE (Leucietgesteenteu van den Ringgit (Oost-Java) en hunne).

898. 90S.



VIII R K o I S ï E R.

CORPU3 geniculatum laterale (Over gelocnliseerde atropliie in lieO. 71i.

COEBEL.VTIE (De) tusschen luchtdrukkin^ eii regeiivül iii dea Indischen Archipel in

verband met de 3.5 jarige barometerperiode. 193.

CORRELATIEVI'.BSCUIJNSELES (Eenige) bij hybriden. 725.

CBA FTS (Dynamische onderzoekingen betrell'ende de reactie van Fbirdel en) 079.

C BOM ME LI N (c. A.). Het tripelpunt van methaan. 684.

— en H. Kameklingii O.snes. Isotlierraen van eVnatomige stoffen en hunne binaire

mengsels. Xlll. De empirische gereduceerde toestandsvergelijking van argon. 256.

XIV. Berekening van eenige thermische grootheden van argon. 873.

— K. MATiHAseu H. Kameklingii Onnes. De rechtlijnige diameter van ergon. 700. 892.

CURIE (.Mad. P.) en H. Kamerlisgh Osnes Over de straling van het radiiim bij

de temperatuur van vloeibare waterstof. 1537.

DAMPDKCKKEN der componeutcn (Over de darapdruklijneu van binaire stelsels bij zeer

uiteenloopende waarden van de). 05.

DAMPDRLKLiJNEN (Over de) van binaire stelsels bij zeer uiteenloopende waarden van

de dampdrukken der componenten. 65.

DAMPSPANNINGSBEP.ALINGEN viiu het stikstoffelroxyd. 39.

DAR WIS (geobge). Bericht van overlijden. 902

DENDRomuM THYRSiFLORüM RciiB. FiL. (Uloem van) eu Haematococcus pluvialis Flot. 572.

diameter van argon (De rechtlijnige). 700. 893.

DICUOTOMIE en zijdelingsche vertakking bij de' Pteropsida. 544.

Dierkaade Circulaire van het Comité tot voorbereiding van het IXe Congres inter-

national de Zoölogie. 105.

— Max Weber en L. F. de Beaufort. „De zoetwatervisschen van Timor en

Babbcr". 133.

— Aanbieding eener verhandeling van de Heeren Max Weber en L. F. de

Beaufort: „Contributions to the knowledge of Australian fishes". 522.

— De Heer Vosmaeb verklaart zich bereid de Regeering te vertegenwoordigen op

het Internationaal Zoologisch Congres te Monaco. 711.

— De Heer Hubrecht verklaart zich bereid de Akademie te vertegenwoordigen

op het Internationaal Zoologisch Congres te Monaco. 711.

— Jaarverslag van het Zoologisch Insulinde fonds. 1310.

— Aanbieding eener verhaudeling van den Heer J. II. F. Koulurugge : „Befriich-

tung und Keinibildiing bei der Fledermaus Xantharpya amplexicaudata". 2S4.

Verslag hierover. 713.

differentiaalvergelijking van Sculafli (Over eene). 22.

DiFFERENTiAALVEKGELiJKiSGEN van de eerste orde en den eersten graad (Nieuw

onderzoek omtrent de middelpunten der integralen). 2e gedeelte. 27.

DiFFUSiEcoËFFiciENT (De) van gassen volgens O. E. Meyer. 1088.

DISPERSIE (De) van lucht en van koolzuur. 86G.

DjEDDAii (Astronomisciie plaatsbepaling van Mekka en) uitgevoerd in l'.tlü— "II. 52.

2e gedeelte. 239. 3e gedeelte. 462.

DORSMAN (c), H. Kamrrlingu Onnes en S. Weber. Onderzoekingen over de in-

wendige wrijving van gassen bij lage temperaturen. I. Waterstof. 1375.



R F. o 1 s T E n. IX

DRAAIING (Motiiiifeii over ultniviolette mii!^iietisclie) in gnsseii. 685.

uitiEPHASKNLiJNKN (Over iiuadnipelpuiiten en de contitiuiteiten der). 446.

D LUS KV (J. V.) en A. P. N. Fraschimont. ]5ijdrage tot de kennis der dirente

nitreerins; van aliphatische iininoverbindingeii. 108.

DYNAMISCHE ONDERZOEKINGEN betrefl'ende de reaetie van Friedel en Crafts. 979.

ECK (j. van) en L. van Iïallie. Over het voorkomen van metalen in de lever. 759.

EHRENFEST (p) Over Einstein's theorie van het stationaire gravitatieveld. 1234.

EiKFELTOREN (Missive van den Minister van Rinnenlandsche Zaken ter begeleiding

van een verslag nopens den op den) gevestigden dienst der radio- telegrafische

tijdseinen en uitnoodiging tot deelneming aan een te Parijs te houden interna-

tionale conferentie. 104. Verslag hierover. lOS.

EINDPUNTEN (Over kritische) in ternaire stelsels. II. 149.

einstein's theorie (^üver) viiu het stationaire gravitatieveld. 1234.

EINTUOVEN (w.). Aanbieding eener inededeeling van de Heeren L. van Itallie

en J. VAN EcK : „Over het voorkomen van metalen in de lever". 759.

ELECIROCARDIOGRAM (Het) van het f;ietale hart. 1321.

ELECTROiiOGiE el radiologie génerales et raédicales ((Urculaire van het Vle Congres d"). lUa.

ELFCïROLYTEN (Over de vrije weglengle der ionen in de). 1391.

ELLIPTlsCUE BEWEGING (Onderzoekingen over de baan van de periodische komeet

Holmes en over de storingen in haar), V. 201.

ELTE (e. L.). De regelmatigheidsschaal van polytopeu. 113.

ENANTIOTROPIE bij vloeislolien (Monolropie en). 418.

ENERGIE (Over de verdeelingswet der) 1093. II. 137Ü.

ERRATA. 281. 523. 707. 809. 10J2. 1306. 1565.

EUNOTIA MAJOR RABENH. (Over de kerndeeüng bij). 761.

EVENWicHIEN in ternaire stelsels. I. 546. II. 844. lil. 967. IV. 1103. V. 1190. \ 1.

1354. VII. 1419.

— (Over reactiesnel heden en). 1134.

E Y K M A N (c.) benoemd tot afgevaardigde der Akademie bij de Internationale Confe-

rentie voor volks- en schoolbaden. 287.

— De reactiesnelheid van micro-organismen. 507.

— Aanbieding eener inededeeling van de Heeren C. J. C. van Hoogenhuyzk en

J. Nieuwenhl'ïse : ,,De invloed van het jaargetijde op de respiratorische gas-

wisseling in rust en bij spierarbeid". 555.

FASCicums DEiTRRs AscENDENS (De rolbeweging en de opstijgende veslibularis-ver-

biiidingeii'. 1474.

FiURiNE (Over) in gel- en soltoestanil. 1449.

FLEDERMAUs Xantliarpya ample.Kicaudata (I5efruchtiing und Keimbildung bei der). 284.

Verslag hierover. 713.

FOLIA NEUROBiOLOGiCA (Verzoek om advies van den Minister van Binnenlandsche Zaken

over een subsidieaanvraag van de redactie der). 710. Verslag hierover. 902.

FOSFOR (Over het stelsel). 753.

— (Kringloop van de) bij \spergillus uiger. 1004.



X R K o I s T F. R.

f R A N c- in M O N T (a. p. n.) eu J. V. Dluskv. liijJrage tot de keonis der directe

nilreeriug vnii alipbiitiselie iuiiuoverbindingen. 108.

FR ETS (g. p.). Over deu uitweiidigen neus van de primaten. 17'.i.

— Over het Jacx)bson's orgaan der prininten. 184.

F BI EDEL en Crafts (nynamische onderzoekingen betreffende de reactie van) S79.

FUNCTIE (Ontwikkeling eener) naar de functies <pn {x) van Abel. 1204.

FOKCTIES (De tlierniodynamisclie) voor mengsels met reageerende componenten. 835.

GASSEN (Isothermen vnn twee-atomige) en hunne binaire mengsels. X. Over de bepaling

van de compressibiliteit van gjissen onder geringen druk bij lage temperaturen

niel den voluraenomeler. 85.

(Metingen over de ultraviolette magnetische dnuiiing in). 685.

(Over den viriaalcocflicient van tneeatomige). 492.

(^Over den tweeden virianlcoëflicieut van éénatomige) en van waterstof beneden

het boïLE-punt. 678.

— (Metingen vnn brekingsindices van) onder lioogen druk. 2de Mededeeling. De

dispersie van lucht en van koolzuur. 866.

— (De diil'usiecoëfficient van) volgens O. E. Meijer. 10S8.

(Onderzoekingen over de inwendige wrijving van) bij lage temperaturen. I.

Waterstof. 1375. II. Helium. 1385. UI. Vergelijking der verkregen uilkomsten

volgens de wet der overeenstemmende toestanden. 1530.

GASWissELlXG (De invloed van het jaargetijde op de respiratorische) in rust en bij

spiernrbeid. 555.

GEiiiBN (Das) eines nmaurotisch idioten Madchens. 284.

GEL- en soltoestand (Over fibrine in). 1419.

GELEIEN (Gels) (Over het gedrag van) tegenover vloeistoffen en bare dampen. 988.

GEOLOGISCHE COMMISSIE (Verslag van de) over een veraoek van den Consul-Generaal

te Toronto omtrent adressen in Nederland voor het toezenden van circulaires

voor het 12e internationaal Geologisch Congres. 105.

— (Jaarverslag der). 1175.

o ILSE (j. VAN)— VAN West en C. Winkler. Aanbieding eener verhandeling : „Das

Gehirn eines amaurotisch idioten Madchens". 284.

CRAPHITE (The eflect of temperature and transverse magnetisation on the resistance

of). 221.

GRATZ (Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark te). Uitnoodiging tot bijwoning

van de feestelijke herdenking van het 50-jarig bestaan. 288.

GRAVITATIE (Absoiptie vnn) en de lengte van de maan. 737. Vervolg. 1019.

GRAVITATIEVELD (Over Einstein's Ihcorie van het stationaire). 1234.

greenwicii (Onderzoek omtrent de termen van nagenoeg maandelijksche periode in

de maanslengte volgens de meridiannwanruemingen te). 1513.

GROEISNELHEID (Het verband tusschen den bladstand en de verdeeling van de) over

den stengel. 766.

ORONüBORiNGEN (Beschrijving van eenige nieuwe). VIII. 898. Verslag hierover. 1055.

OBOOTiiEiu b (Opmerkingen over den gang van de veranderlijkheid van de) der toe-

standsvergelijking. 1074.
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HAAN (J. de) eii 11. .1. llAMiiuituKit. Uver den invloed van vetzuren en zeepen

op de pliiigocytose. 1216.

HAAS (\v. J. u e). Isotliermea van twee-atoinige gassen en liuniie binaire mengsels X

Over de bepaling van de conipressibiliteil van gassen ondur geringen druk bij

lage temp?ratureu met den volumenonieter. 85.

— en H. KAMEiiLiNoir Onnes. Isotliermen vnn twee-atomige stollen en hunne binaire

mengsels. X. De samendrukbaarlieid van waterstofdamp bij en beneden bet kook-

punt. 92. 282.

HAEMATUcoccus PLUVlALls Fi.OT. (Mloeiii vau Doiidrubiuui lliyrsillornni Üclib. lil.) 572.

II A G A (ii.). Verslag over een verzoek om advies van den Minister van Binnenland-

sclie Zaken betrellende een schrijven vun den Secretaris der Commissie voor

radiumstaiidaards over de voorwaarden voor het verkrijgen van secundaire

standaards. 713.

— Aanbieding der dissertatie van den Heer J. Boekema : „De electromotorische

kracht van het WEsTON-normaalelement". 12Ü5.

HAL L-EIEECT (Het) en de verandering vau den galvauischen weerstand der metalen

in het magnetische veld en bij list kookpunt van waterstof en de temperaturen

. daar beneden. I. 263. 11. Het llALL-ellect eu de vermeerdering van den weer-

stand in het magnetische veld vau bisumth bij het kookpunt van waterstof en de

temperaturen daar beueden. 478. III. IV. Metingen over het HALL-etlect en de

verandering van den magnetischen weerstand in het mngnetiscU veld bij metalen

en legeeringen voor temperaturen tusschen -f- 17° C en — 200° C. 481. 672. V.

Het HALL-etlect van legeeringen bij liet kookpunt van waterstof en temperaturen

daar beneden 676. VI. Het HALL-etlect bij nikkel en de verandering van den

galvanischen weerstand iu het magnetische veld bij nikkel, kwik eu ijzer bij la^e

temperaturen tot het smeltpunt van waterstof. 881. Vtl. Het HALL-effect in leo-ee-

ringen van goud en zilver bij lage temperaturen tot het smeltpunt van waterstof.

1035. Vllf. Het ilALL-eflect bij Telhirium eu Bisrauth bij lage temperaturen tot

het smeltpunt van waterstof. 1014.

HAMBURGER (ii. J.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. Skapper :

„Vergelijkende onderzoekingen over jonge eu oude roode bloedlichaampjes". 166.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer E. Hekma : „Over fibrine in gel-

en soltoestand. Tevens eene bijdrage tot de keunis van het bloedstollino-svraa"-

stuk'". 1449.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. Snapper: „Verandering van de

permeabiliteit der roode bloedlichaampjes (ook bij den mensch)". 1466.

— en J. DE Haan. Over den invloed van vetzuren en zeepen op de phagocytose. 1216.

HART (Het electrocardiogram van het foetale). 1321.

HELIUM (Verdere proeven met vloeibaar). H. Vit. 1U51. 1284. 1388.

— (De weerstand van metalen bij lage temperaturen tot aan het kookpunt van). 1205.

HEMERT (a. c. c. g. van). Bekrachtiging zijner benoeming tot gewoon lid. 2.

— Dankzegging voor zijne benoeming. 105.

H E R G E s E L L (h u G O;. Dankzegging voor de hem verleende onderscheiding door

de toekenning van de Buys Ballot-medaille. 1394.
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UEiisF.NANATOMiE (Missive ven den Minister van Binneulandsche Ziiken ter bes;elei(ling

van een schrijven van Curatoren iler llijksuniversiteit te Leiden, waarin Kijks-

subsidie wordt gevraagd voor de uituave van een photographisclien atlas over). 104.

iiEiiSENONUERZOEK (Verzoek van den Heer Th. Mac Gillavry om ontslag als lid van

de Commiisie van Toezicht op het Centraal Instituut voor). 288.

— (Benoeming van den Heer J. Boeke tot lid van de Commissie van Toezicht op

het Centraal instituut voor). 711.

UEXATRIEËN 1, 3, 5 (Over het). 1176.

DOLLEMAN (a. f.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. S.mits :

„Over kritische eindpunten in ternaire stelsels". 149.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. Böesekek: „Over een methode

ter nadere bepaling van den stand der hydroxylgroepen in de polyoxyverbin-

dingen". 4de mededeeling. 157.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. II. W. Aten : „Over een

nieuwe zwavelmodilikatie". 398.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer II. L. de Leeuw : „Over het ver-

band tusschen de zwavelmodilicaties". 408.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. Smits: „Uitbreiding van de

theorie der allotropie. Monotropie en enantiotropie bij vloeistoffen". 418.

— .Vanbieding eener mededeeling van den Heer A. Smits; „l)e toepassing van de

theorie der allotropie op het stelsel zwavel"'. 11. 421).

— Aanbie;ling eener mededeeling van den Heer A. Smits: „Het inverse optreden

van vaste phasen in het stelsel ijzer-koülstuf'. 428.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren .\. Smits en H. L. de Leeuw:

„Over het stelsel tin". 661.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren A. Smits en S. C. Hokhorst :

„Over het verschijnsel van dubbele smelting bij vetten". 667.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren A. Smits en A. KErrNER : „Over

het stelsel ammoniumrhodanaat-thioureum-water". 669.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren A. Smits, \V. Teuwrn en H. L.

j)E Leeuw: „Over het stelsel fosfor". 753.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren S. C. .1. OLiviERen J. Böeseken :

„Dynamische onderzoekingen betreffende de reactie van Fkiedel en Crakts". 979.

— .Vanbieding eener mededeeling van de Meeren L. K. Wolff en E. II. Bïciiner:

„Over het gedrag van geleien (gels) tegenover vloeistoffen en hare dampen". 988.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. Smits : ,,l)e passiviteit der

metalen in het licht van de theorie der allotropie". 1132.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. E. C. Scueffer : „Over reactie-

snelheden en evenwichten". 113K

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. E. C. Scheffer: „Over de snel-

heid van substituties in de benzoikern". 1143.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer E. II. Bücuner: „Colloïden en

phaaenleer". 1493.

— en J. r. Wibaut. Over de nitratie der monochloortoluolen. 538.
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Holmes (On(lerzoekiiii.'en over de biiaii vaii de periodisclio komeet) en nver de

storingen in liimr elliptische bewei^ini^. V. 201.

HOI, ST (f..) eii II. KvMKRLiNOH Onnf.s. De weerstimd viiii metalen bij lu'^e tempe-

nifuren tüt aan het kt)ük[uint van helium. 13U5.

HOOG RN HO OM (c. M.) en 1'. Zi;em\n. Klectrisdie dubbele breking in nevels. 188.

II o o 11 E N H u YZ K (u. j. c. V .\ n) eii J. NifiuWRNiiUïsK. De invloed van hel jaar-

getijde op de respinitorisehe guswisseling in rust eii bij s])ier,ir'ieid. 555.

HOiiSTON (Texas). (Jilnoodiging van The Ulee liistitiue te — tot het zenden van een

afgevaardigde bij de opening van die instelling op 10—12 Óelober 11(12. 287.

ilunuECH'i' (\. .4. \v.) verklaart yacU ber(Md de Akademie te vertegenwoordigen

op het Internationaal Congres voor Zoölogie te Monaco. 711.

— Verslag over eenc verhandeling van den Heer .1. II. F. KoHl,iiRüf;GE. 71:5.

HYBKIUEN (Eeiiige correlatieverseliijiiselen bij). 725.

iiYDiiOXYLGROEPEN (Over een niethod(! ter nadere bepaling van den stand der) in de

])ölyoxyverbiiKlingen. tde mededeeling. 157.

iMiNOVERBlNüiNGEN (Bijdrage tot de kennis der directe nitreering van aliphatische). 108

ISDISCUEN ARCHIPEL (De correlaHe tusschen luchtdrnkking en regenval in den) iii

verband met de 3.5 jarige barometerperiode. lil:3.

iNsui.iNüF.-Foiuls (.Jaarverslag van het Zoologisch) over het jaar 1912. 1310.

INTÉGKALE DrriNiE (Ktnde sur les formules (spécialeraent sur celles de Gauss), quL

servent a calculer des valeurs approximatives (l'une). 522. Verslag hierover. 527.

INTEGRALEN (Nieuw onderzoek omtrent de middelpunten der) van diHerentiaalvergelij-

kingen van de eerste orde en den eersten graad. 2de gedeelte. 27.

iNTEKFEUENTiEVEiiscuiJNSELEN (Over (Ie theorie van de) van Höntgcnstralen, die een

kristalplaat doorloopen. 1:723.

INVOLITIE (Een) van geassocieerde punten. 1269.

lODiuM (Het stelsel Tin-). 333.

IONEN (Over de vrije weglengte der) in de electrolyten. 13'.) I.

isoTHKRMBN van tvvee-atomige gassen en hiiriue binaire mengsels. X. Over de bepalin"

van de compressibiliteit van gassen onder geringeu druk bij lage temperaturen

met den volumenometer. 85.

ISOTIIERMEN vau i'cnatomige stollen en luuine binaire mengsels. .Vilt. De empirische

gereduceerde toestandsvergelijking van argon. 25Ö. .\1V. Berekening van eenioe

thermische grootheden van argon. S73.

~- vnn twee-atomige stollen en luinne binaire mengsels. X. De samcndrnkbaarheid

van waterstofdamp bij en beneden het kookpunt. 'J2. 282.

ITALLIE (l. van) en J. VAN EuK. Over het voorkomen van metalen in de lever. 759.

JAARGETIJDE (De invloed van het) op de respiratorische gnswisseling iu rust eu bij

spierarbeid. 555.

JACOBS ON 's ORGAAN (Over het) der prinmtcn. 184.

JANSSONIUS (h. h.) eu J. W. Moi.l. Over de Linneaansche methode ter beselirij-

viug van anatomische structuren, naar aanleiding ecner verhandeling vau Mrs.

Marie C. Stopes : ,,Petrefacliou3 of the earliest European Angiosperms''. 529.

JAVA (Een weervoorspelling op langen termijn voor den Oostnioesson op). 828.
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j u 1. 1 ü s (« . II.). Benoeming als lid der Commissie voor de Buys Ballot-medaille. 284.

— Uitkomsten van de stmlin^smetinsren verricht in liet eclipskamp bij Maastricht

tijdens de ringvormige zonsverduistering op 17 April 1912. 1499.

KALIUM (De beteekenis van), zwavel en magnesium bij de stofwisseling van Asper-

gillus niger. 1347.

KAMERLING II ONNES (il.). Zie OnKES (H. KaMERLINGII).

KAPPERS (c. u. \ R 1 E N s). HeHcht zijner benoeming tot lid der Brainoommissie. 1394.

KAPTRYN (w.). Nieuw onderzoek omtrent de middelpunten der integralen van

dill'erentiaalvergelijkinoen van de eerste orde en den eersten graad. 2de gedeelte. 27.

— Verslag over pene verhandeling van den Heer B. P. Moors. 527.

— Ontwikkeling eener functie naar de functies <f,i{x) van Abel. 1204.

karyokinese (Over den nucleolns en de) bij Zygnema. 1486.

KATZ (J. R.). Ue wetten der oppervlakte-adsorptie en de polentiaalfunctie der mole-

kulaire krachten. 230.

— Over den opzweldruk en zijn verwantschap met den osmotischen druk. 1305. 1.559.

K E e s o M (w. H.). Over den viriaalcoefficient van tweeatoraige gassen. 492.

— Over den tweeden virinalcoëfficient van cénatomige gassen en van waterstof

beneden het Boyle punt. 678.

KERKDEELiXG (Over de) bij Eunotia major Rnbenh. 761.

KEK R-EFFECT (Der magneto-optische) bei ferro-magnetischon Verbindungen und

Metallen. III. 211.

K E T T N E R (A.)en A. Smits Over het stelsel nmmonium rhodonaat-thioureum-water. 669.

KIEMPLANTJES van Avena Sativa (De invloed der temperatuur op de phototypie bij). 1056.

K LESSEN s (j. J. H. M ). Vorm en functie van het rompdermatoom, getoetst aan de

strychnine-segmenizones. 642.

Ki.EUBSTOFFEv (L)e verdeeling van) tusschen twee oplosmiddelen. Bijdrage tot de

theorie van het verven. 341.

K L u Y V E R (j. c). Over eene differentiaalvergelijking van Schlafli. 22.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer B. P. Moons. 527.

KOii LBRUGGE (j. n. F.). Aanbieding eener verhandeling „Befruchtung und Keini-

bildung bei der Flederraaus .Xnntharpya amplexicaudiita". 281. Verslag hierover. 713.

KOHNSTAMM (PH.). Over de dampdruklijnen van binaire stelsels bij zeer uiteeii-

loopende wnarden van de dampdrukken der componenten. G5.

— en J. TiMMF.HMANs. Experimenteele onderzoekingen omtrent de inengbaarheid

van vloeistoHen bij drukken tot boven 3000 atmospheren. 7S3.

komeet Holmes (Onderzoekingen over de baan vnn de periodische) en over de storin-

gen in haar elliptische beweging. V. 201,

kookpunt vim waterstof (Het HALL-ellect en de verandering in den galvanischen weer»

stand der metalen in het magnetische veld en bij het) en de temperaturen daar

beneden. [. 263. II. Het llALL-elVect en de vermeerdering van den weerstand in

het magnetische veld van bisniuth bij het(— ) en de temperaturen daar beneden. 478.

III. Metingen over het llALL-eflect en de verandering van den weerstand in het

magnetische veld bij metalen en legeeringen voor temperaturen tusschen -|- 17°

C. en - 200° C. 481. 072.
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KOOKPUNT van waterstof (Met Il.\LL-efl'ect vnn legeerinüjen hij liet) en de tempera-

turen (laar beneden. (V7G.

KOOisTOK (Het inverse optreden van vasie pliasci in liet stelsel ijzer-) 428.

KOOLZUUR (De dispersie van luolit en van). 8Gfi.

KOORUERS (s. II.). Dankzegging voor de toewijzing aan lieni van de f liOO.— uit

het P. W. Korthals fonds. 711.

KORT E «EG (D. J.). Bericht dat II. M. hekraciitigd lieefi zijne benoeming tot Onder-

voorzitter. 1394.

K()iiïiiALS-l''ONDS (P. w.). Berielit van II. II. Administrateuren van het (— ) dat dit jaar

weder /tiOO.— beschikbaar worden gesteld tot bevordering der kriii<!kiinde. 3.

— Dankzegging van den Heer S. 11. K(joiu)krs voor de toewijzing aan hem van

de/600.— uit het (— ). 711.

KRIKGLOOP van de fosfor bij Aspergillus niger. 1004.

KUiSTALvouM (Afscheiding van Cnrotinoïden in). 370.

KRITISCH PUNT (Over het punt waarin de vaste toestand verdwijnt, ter beantwoording

van de vraag, in hoever dit punt vergeleken kan worden met het) van een

vloeistof. 1187^

KRUYT (II. R.\ De dynamische Allotropie van zwavel, 5de mededeeling. 1155.

— De invloed van oppervlak aktieve stollen op de stabiliteit van suspensoiden. 1524.

KUENEN (J^. P.). De diH'usie-coëfficient van gassen volgens O. E. IVIeyer. 1088.

KW.4.ttT3 (Over piëzo-electrische en pyro-electrische eigenschappen van) bij lage

temperaturen tot die van vloeibare waterstof. 1277.

LAAR (J. J. V A Nj. Over de berekening van den tbermodynamisclien potentiaal van

mengsels wanneer een verbinding tusschen de componenten kan optreden. 630.

— Over eenige moeilijkheden en tegenstrijdigheden bij het toepassen der toestands-

vergelijking 1433.

LANGE (s. de) en W. Keinders. Het stelsel Tin-Jodium. 333.

L>NGSBUNDEL3 (De achterste) en de raanegebeweging. 656

L E E u w (h. l. d e). Over het verband tusschen de zwavelmodificaties. 408.

— en A. Smits. Over het stelsel tin. 661.

— A. Smits en W. Terwen. Over het stelsel fosfor. 753.

LEGEERINGEN (Metingen over het HALL-efïect en de verandering van den weerstand

in het magnetische veld bij metalen en) voor temperaturen tussclien -|- 17° en

— 200° O. 4S1,672.

— (Het HALL-ettect van) bij het kookpunt vnn waterstof en de temperaturen daar

beneden. 676.

— (Het llALL-etlect in) van goud en zilver iiij lage temperaturen tot het smelt-

punt van waterstof. 1035.

L E L Y (c). Verslag over een verzoek van den Minister van Uinnenlandsche Zaken

betrell'ende internationale conferenlie over radio-telegraiische lydseineii. 106.

— Jaarverslag der Geologische Commissie over het jaar 1912. 1175.

LELY J R. (O.) en \V. Ueinders. De verdeeling vnn kleurstoll'en tusschen twee oplos*

middelen. Bijdrage tot de theorie van het verven. 341.
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LF.HBERO (Uitnoodiging tot bijwoning der herdenking vnn het 250-jarig bestaan der

Universiteit te). 8.

LEiiciETCEsTEENTEN vnn den Ringgit (Oost-Java")enhnnnecontactraetamorpho3e. 898. 903.

LEVER (Over het voorkomen van metalen in de). TS'J.

LICHT (Over de polarisatie vnn het) door de spleet van een spectroskoop en daardoor

teweeggebrachte fouten. 62S.

— (Een bewijs voor de onveraiulerlijkheid van de snelheid vnn het). 1188.

LlNNEA.KSsciiF. METUODE (Over de) ter beschrijving van anatomische structuren. 529.

L I s T E R meniorinl Fund (Circulaire van het). 1308.

LITHIUM LIJN (De roode) llfi*.

LOHUIZRN (t. V .k n). Reeksen in de spectra van tin en antimoon. 7.

— Translatierecksen in lijnenspoctra. 102. 13S.

LORENTZ (h. a.). Aanbieding eener mededeeling van den lieer .1. .1. v.ks L.i.^R:

„Over de berekening van den thermodynamischen potentiaal van mengsels, wanneer

een verbinding tusschen de cora|)onenten kan optreden." 6-10.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. S. Ornstein: ,,üver de ther-

modynaraische functies voor mengsels met reageerende componenten.'' 835.

— Over den aard der Itönt'^en-stralen. 911.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. S. Orxstein : „Over de theorie

van de interferentieverschünselen van Röntgenstralen die een kristalplaat door-

loopen". 1223.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer Y. Ehrf.xff-st: „Over Einstein's

theorii.' van het stationaire gravitatieveld." 1234.

— Bericht d.it 11. M. bekrachtigd heeft zijne benoeming tot Vooreitter. 1394.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer .1. J. van Eaar: „Over eenige

moeilijkheden en tegenstrydigheden by het toepai<sen der toestandsvergelijking."

1433.

LOR II'; IJ.). Aanbieding eener verhandeling, getiteld: „Beschrijving van eenige nieuwe

grondboringen." V1I[ : 898. Verslag hierover. 1055.

LUCHT (De dispersie vnn) en van koolzuur. 866.

LLCUTURLKKING (De correlatie tusschen) en regenval in drn Indischen Arcliippl, in

verband met de 3 5 jarige barometerperiode 193.

LUcillTEMPERATUUR (Over de interdiurne verandering der). 594.

LUJAURIETEN (OvcT het ontstaan der primaire parnllelstructuur in). 036.

LNNENSFEUTRA ('i'ranslatiereekseu in). U»2. 138.

.MAAN (Absorptie van gravitatie en de lengte van de). 737. Vervolg. 1019

MAANSLESGïE (Onderzoek omtrent de termen van nagenoeg manndelijksche periode in

de) volgens de meridiiuunvaarnemingen te Oreenwich. 1513.

MAC D o N A L u (\ R T H u h). Inzending eener brociiure: „Study of man in connection

with establishinglaboratiea to investigate criminal pauper and defective classes." 1054.

MAC oiLLAVRY (TH H.). Verzoek om ontslag als lid der Commissie vnu Toezicht

op het centraal Instituut voor Hersenonderzoek. 288.

MAONEsiüM (De beteekenis vnn kalium, zwavel en) bij de stofwisseling vnn Aspergillus

niger. 1347.
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Magnetjs\tion (The eflect ol' tciniKinliue iind trnnsverse) on tlie resistance of

graphite. 221.

MAfiNErisciiE oiuleizoekiiigen (Over). VI. VII. Over pnrainngnetisme bij Inge tempe-

raturen. 275. 10.") l. 1166. VIII. Over de susceptibiliteit van gasvormige zuurstof

bij lage temperaturen. 153.5.

MAGNETISCHE VELD (Het H ALi.-eliect en de verandering van den galvanisclieu weer-

stand der metalen in het) en bij liet kookpunt van waterstof en de temperaturen

daarbeneden. F. 263. II. Het llAi.r.ellect en de vermeerdering van den weer-

stand in het magnetische veld van bismulh bij liet kookpunt van waterstof en de

temperaturen daarbeneden. 478. 111. IV. Metingen over het HALL-ellect en de

verandering van den weerstand in het magnetische veld bij metalen en legee-

ringen voor temperaturen tiissciien +17° C. en —200° C. 431. 673. V. Het

IlALl.-ell'eet van legeeringen bij het kookpunt van waterstof en de temperaluren

daar beneden. 676. VI. Het llAi.i.-efïect bij nikkel en de verandering van den

galvanischen weerstand in het magnetische veld bij nikkel, kwik en ijzer bij lage

temperaturen tot het smeitpunt van waterstof. 8S1. VII. Het HALL-efiect in

legeeringen van goud en zilver bij lage temperaturen tot het smeitpunt van water-

stof. 1035. VIII. Het IlALL-ellect bij Telluriura en Bismuth bij lage temperaturen

tot het smeit])unt vau waterstof. 1044.

MAGNETISCHE VELDKN (Eeue methodc voor het verkrijgen van tijne absorptielijnen in

sterke). 1163.

MALIGNE GBANULOOM (Over een micro-organisme, gekweekt in twee gevallen van niet

gecompliceerd). 361.

MANEGEiiEWEGiNG (De achterste langsbundels en de). 656.

MANOAANSULFAAT (Het stclsel natriumsulfaat-) en water bij 35°. 1367.

Ma UT IN (k.) Verslag over pcne circuhiire van de Kou. preuss. Akademie betref-

fende Vulkanforschung. 288.

MARTIN (pierre). Der magneto-optische ivEiiR-Ellect bei ferro-magnetischen

Verbindungen und Metallen. III. 211.

MAïHiAS (e.). H. Kamerling!! Onnes en C. A. Cr'ommelin. De rechtlijnige dia-

meter van argon. 700. 893.

MEETKUNDIGE PLAATSEN (Over), stralen en nulstelsels, afgeleid uit eene kubische- en

eene bikwadratische ruimtekromme. T. 309. II. 599. III. 815.

MEKKA (Astronomische plaatsbepaling van) en Djeddah uitgevoerd in 1910— '11. 52

2e gedeelte. 239. 3e gedeelte. 462.

MENGIUARÜEID (Experiraenteele onderzoekingen omtrent de) van vloeistotlen bij druk-

ken tot boven 3000 atmospheren. 783.

MENGSELS (Over de berekening van den thermodynamischen potentiaal vau), wanneer

een verbinding tusschen de componenten 'kan optreden. 630.

— (Over de Ihermodynamische fuucties voor) met reageerende componenten, 835.

MENSCH (Over het voorkomen van een aapspleet bij den). 996.

— (Verandering van de permeabiliteit der rootle bloedlichaampjes ook bij den). 1466.

MERIDIAANWAARNEMINUF.N (üuilerzoek omtreul de termen van nagenoeg maandelijksche

periode in de niaanslengte volgens de) te Greenwich. 1513.
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METALEK (Het HAi.L-efl'ect en de verantlerir.ir van den iralvanisclien weerstand der)

in liet ronirnetisclie veld en bij het kookpunt van waterstof en de temperaturen

daarbeneden. I. 263. II. liet HALL-eflect en de vermeerdering: vnn den weer-

stand in het ma^Mietische veld van bisniuth bij het kookpunt van waterstof en

de temperaturen daar beneden. -478. III. Metiniren over het llALL-elleci en de

verandering van den weerstand in het magnetische veld bij metalen en legee-

ringen voor temperaturen tusschen -(- 17° C;. en — 200° C. 4S1. G72. VI. Het

HAi.i.-ellect bij nikkel en de veranderinir van den galvanisehen weerstand in het

magnetische veld hij nikkel, kwik en ijzer hij hige temperaturen tot het smelt-

punt van waterstof. 881. Vil. Het HALi-eHect in legeeringen van goud en zilver

bij lage temperaturen tot liet smeltpunt van waterstof. 1035. VIII. Het Hai.l-

etlect bij Tellurium en Bismuth bij li^e temperaturen tot het smeltpunt van

waterstof. 1044.

— (Over het voorkomen van) in de lever. 759.

— (De passiviteit der) in het licht van de theorie der allotropie. 1132.

— (De weerstand van) bij lagere temperaturen tot aan het kookpunt van helium. 1305.

METAU.EN (Der magneto-optische KERR-Etfekt bei ferro-miignetischen Verbindungen

und). Iir. 211.

MF.T.vMORPHOSE (Over de) van Amphioxus lanceolatus. 1549.

Meteorologie. C. Braak : „De correlatie tusschen luchtdrukking en regenval ia den

Indischen Archipel, in verband met de 3.5 jarige baromelerperiode". 193.

— J. P. van DER Stok : „Over de iuterdiurue verandering der luchttemperatuur". 594.

— C. Braak : ,.Een weervoorspelling op langen termijn voor den Oostmoesson op

Java". 828.

METUAAN (Hel Iripelpunt van). 684.

METHODE (Over een) ter nadere bepaling van den stand der hydroxylgroepen iu de

polyoxyverbindingcn. 4de mededeeling. 157.

— (Eene) voor het verkrijgen van fijne absorptielijnen voor onderzoekingen in

sterke magnetische velden. 1163.

HETiivLEKNBLAUW (Over het indringen van) in levende cellen na indroging. 930.

METINGEN over het llAU.-efl'ect en de verandering van den weerstand in het mag-

netische veld bij metalen eii legeeringen voor temperaturen tusschen -\- 17° C.

en —200° C. 481. 672.

— van den galvanisehen weerstand van pyriet bij lage tempeniluren tot het smelt-

punt v.in waterstof. 12S1.

— van brekingsiiidices van gassen onder hoogen druk. 2de mededeeling. De dis-

persie van lucht en van koolzuur. 866.

— over de ultraviolette magnetische draaiing in gassen. 685.

M E V E r (o. e.) (De dilfusiecorfficieut van gassen volgens). lOSS.

Microbiologie. Zie ook Biochemie.

— 11. J. Waterman: „De werking van waterstofionen, boorzuur, koper, mangaan,

zink en rnbidiura op de stofwisseling van Aspergillus niger". 579.

— M. W. liKiJEitiNCK: „Over het imlringeu van methyleenblauw in levende cellen

na indroging''. 930.
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Microbiologie, il. J. Watfiioiax : ..Krinslonp vim <le fosfor bij AsptTi^illusiiijïPr". lOOt.

— N. L. SöiiNCKN: ..üxyilütie vnn ijotroleiim, parnlline, pariiffincolie en benzine

door mikroben". 1124.

— II. .1. Watekm.vn : „De bcteekenis wan kaliiira, zwavel en nümncsiiini bij de

stofwisseling van Aspergillus niger". 1317.

MICR0-0KGAMSMI5 (Over een), gekweekt in twee gevallen van niet-gecompliceerd

maligne granuloom. 361.

Micnu-ORGANISMEN (üe reactiesnelheid vnn). .5U7.

MIDDELPUNTEN (Nieuw onderzoek omtrent de) der integralen van dill'erentiaalverge-

lijkingen van de eerste orde en den eersten graad. 2de gedeelte. 27.

MIEREMET (vv. G.) en EuNESTiNE DE Negiu. Over een micro-organisme, L'ekweekt

in twee gevallen van niet-gecompliceerd maligne granuloom. 361.

Mikrologie. M. W. Beijerinck -. „Over de samenstelling der tyrosinase uit twee

enzymen. 923.

MILIKAN (j.) en F. A. 11. Sciireinemakers. Over enkele oxyhaloïden. 83.

MINISTER van lünnenlandsche Ztiken. Bekrachtiging door H. M. de Konino-in van de

benoeming van nieuwe leden. 2.

— Missive ter begeleiding van een verzoek vau den Consul-Generaal te Toronto om
opgaaf van adressen in Nederland voor toezending van het programma voor het

12de internationaal geologisch congres. 2. Verslag hierover. 105.

— Missive ter begeleiding van een verslag nopens den op den Eill'eltoren geves-

tigde dienst der ra<liotelegralische tijdseinen en uitnoodiging tot deelneming nan

een te Parijs te houden conferentie daaromtrent. 10-i. Verslag hierover. 106.

— Missive ter begeleiding van een schrijven van Curatoren iler llijks Universiteit

te Leiden waarin zij Rijkssubsidie verzoeken voor de uitgave vau een iihotcra-

phischen atlas over hersenanatomie. 104.

— Verzoek om advies of er Nederlandsche geleerden zijn bereid de Reo-eerino- te

vertegenwoordigen bij het 14de Internationaal Congres voor praehistoniscbe

anthropologie en archaeologie. 286.

— Verzoek om advies over een schrijven van den Secretaris der Commissie voor

radiumstandaards over de voorwaarden voor het verkrijgen van secundaire stan-

daards. 286. Verslag hierover. 712.

— üericht dat aan Mej. Dr. Jon. Westerdijk een Rijkssubsidie is verleend

voor het bezoek aan het botanisch Laboratorium te Builenzoro-. 287.

— Bericht dat Prof. E. E. van de Sanue Bakül-yzen benoemd is tot een der

gedelegeerden naar de te Parijs te houden internationale conferentie voor radio-

telegrafische tijdseinen. 526.

— Verzoek om advies betrell'ende een subsidieaanvraag van de redactie der Folia

Neurobiologica. 710. Verslag hierover. 9ii2.

— Verzoek om bericht of er Nederlandsche geleerden zijn bereid zich te latea

afvaardigen naar het internationaal Congres voor Zoölogie te Monaco 711.

— Bericht dat de Heer G. C. J. Vosmaek benoemd is tot gedelegeerde der

Regeering. 1054.
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MINISTER vnu RiiinenliinJsclie Zaken. Verzoek om bericht of er NeJerlandsche

geleerden zijn bereiil zicli te laten afvaardigen naar liet 12ile internationaal

geologisch Congres te Toronto. 105 1-. 1174.

— Toezending van voorloopige programma's vnn het to Monaco te honden inter-

nationaal Zoölosjiscli Congres. 1174.

— Hericht dat Prof. G. A. F. MoLENGRiAFF benoemd is tot gedelegeerde der

Regeering bij het 12de internationaal geologisch Congres te Toronto. 1308.

— 15ericht dat het jaarlijkscli subsidie der Akademie met f 40'JO.— verhoogd is. 1394.

— Berii-iit dat II. M. bekrachtigil heeft de benoeming van den Heer H. A. Lorentz

tot Voorzitter en van den Heer 1). .1. Koktf.weg tot Onder-Voorzitter. 1394.

MOLF.Kül-AlRE KR.1CHTEN (De wetten (Ier oppervhikte-adsorptie en de potentiaalfunctie

der). 230.

M o LE NO R .\ A F F (g. a. F.). De jongste bodembewegingen op het eiland Timor en

hunne beteekenis voor de geologische geschiedenis van den Oost-Tndischen

Archipel. 121.

— Verslag over eene circulaire vnn de kön. preuss. Akademie betreflPende Vulkan-

forschung. 288.

— Aanbieding eener mededeeliiig van den Heer H. A. Brouwer: ,,üver het

ontstaan der primaire parallelstructuur in Lujaurieten." 636.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. A. Brouwf.r: ,,Leucietge-

steenten van den Ringgit (Oost-Java) en hunne contact-metamorphose." 898. 903.

— Verslag over eene verhandeling van Dr. J. Lorié. 1055.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer II. A. Brouwf.r : „Over zonaire

amphibolen met onderlinge loodrechte optische assenvlakken voor kern en rand-

zone." 1172. 1265.

— Benoemd tot afgevaardigde der Regeering en van de Akademie bij het 12de

internationaal geologisch Congres. 1308.

— Bericht dat hij verhinderd is de Akademie op het 12de internationaal geologisch

Congres te vertegenwoordigen. 1395.

M o"L L (J. w.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. van Wisselingu:

„Over het aantoonen van carotinoïden in de phiiK." 1ste mededeeling. Afscheiding

van carotinoïden in kristalvorm 370. 2de mededeeling. Verhouding der carotinoïden

tegenover reagenticn en oplosmiddelen. 565. 3de mededeeling. Blad van Urtica

diocia L., bloem van Dendrobium tliyrsilloruin llchb. til en Haematococcns

pluvialis Flot. 672.

— Aanbieding eener mededeeling van Mej. T. Tvmmf.s: „Eenige correlatiever-

schijnselen bij hybriden." 735.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer (". van \Vissr.LiKGH: „Over de

kerndeeling big Kunotia mnjnr Rabenh". 761.

— Aanbieiiiiig eener mededeeling van den Heer C. van Wts3F,i,iNGii : „Over den

iiucieolns en de karyokinese bij Zygnema." 1485.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. van Wisselingu: „Over

intravitale neerslagen." 1239.
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M O I, I, (.1. w.) c!ii II. II. .Ianssonius. Ovor (Ie i.iiiiieiiaiisclie meUiodo ter besolirijving

vim aniitomisciie stnurtiircii, n.-i:ir iiiinleidinf!; ecner verhiiiideling van Mrs. Makif

C. Stopf.s: ,,l'etref:iction9 üf the earliest Europciin Angiospernis." 529.

MONOCULOORTOLUOLEN (Over de nitratie der). 588.

MONOTROi'iE en enantiotropie bij vloeistoffen. 'H8.

MOORS (n. 1'.). Aanbieding eener verhandeling-: ,,Etude sur les formules (spucinleinent

sur celles de Gauss) ([ui servent a culculer des valeurs approximatives d'une

integrale définie". 532. Verslag hierover. 537.

MUSKENs (l. j. j.). De achterste langsbundels en de raanegebewegins. G5ü.

— De rolbeweging en de opstijgende vestibularis verbindingen (Fasciculus Deiters

Ascendens)). I-Hl-.

MUTATIE bij Penicilliura glaucuni en Aspergilhis niger onder invloed van bekendo

factoren. 33.

N.vTRiUMSULr.\.AT- mangaansulfuat (Het stelsel) en water bij 35°. 1367.

Natuurkunde. T. v.vn Loiiuizen: „IJeeksiui in de spectra van tin en Antiuioon." 7.

— l'il. KoilNSTAMM: „Over ile danipdniklijnen van binaire stelsels bij zeer uileen-

loopende waarden van de dainpdrnkkeu der componenten." 65.

— VV. J. DE Haas: „tsothennen van twee-atomige gassen en hunne binaire mengsels.

X. Over de bepaling van de coniprcssibiliteit van gassen onder nerini;en druk

bij lage temperaturen met den volumenometer." 85.

— II. Kameiilimgh Onnes en W. J. de Haas: „Isotherraen van Iwee-atoniige

stoffen en hunne binaire mengsels. X. De samendrukbaarheid van waterstofdanip

bij en beneden het kookpunt." 92. 282.

— T. VAN LoiiuizEN : „ïranslatiereeksen in lijnenspectra." 102. 138.

— P. Zeeman en C. M. Hoogenboom: „ Electrische dubbele breking in nevels." 188.

— Pierre Martin : „Der magueto-optische KERR-Eflekt bei ferro-magnetischen

Verbindungen und Metallen." III. 311.

— Daviu e. Roberts: „The effect of temperature and transverse magnetisation on

the resistaiice of graphite." 221.

— H. Kamerlingh Onnes en C. A. Crommelin: „Isothermen van ci'n-alomi"e

stoffen en hunne binaire mengsels. XIII. De empirische gereduceerde toestauds-

vergelijking van argon." 256. XIV. Berekening van eenige thermische grootheden

van argon. 873.

— H. Kamerlingh Onnes en Bengt Beckman: „Het HALL-ellect en de ver-

andering van den galvanischen weerstand der metalen in het magnetische veld

bij het kookpunt van waterstof en de temperaturen daar beneden". I. 263. II. 478.

Iir. 481. IV. 672. V. 676. VI. 881. VII. 1035. VIII. 1044.

— H. Kamerlingu ONNEsenE.OosTERHüis: „Magnetische ouderaoekingen. VI. VII.

Over paramagnetisme bij lage temperaturen. 275. 1051. 1166. Vlll. Over de

susceptibiliteit van gasvormige zuurstof bij lage temperaturen". 1535.

— H. DU Bois: „Theorie der poolarmaturen." 355.

— F. E. C. ScnEVFEu: „Over het systeem aether-water." 437.

— W. H. Kee30M:„ Over den tweeden viriaalcoëflicient van twee-atomige gassen." 492.

— J. D. VAN der Waals: „Bijdrage tot de theorie der biuare stelstels." XXI. 615.
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NdtoDrkunde. 1'. Zkkman : „Over de poltrisiilie van liet licht door de spleet vnn een

speotroskoop en daardoor teweejj'^ebrachte fouten''. 028.

— .1. J. Van Laar: „Over de berekeninu' van den therniodynamiscben potentiaal

van raens^sels, wanneer een verbinding tussclien de componenten kan optreden". 030.

— W. H. Keesom : „Over den tweeden virinnicoëflicient van éénntomige gassen en

van waterstof beneden het BoïLE-punt". 678.

— C. A.. Cbommelin : „Het tripelpunt van methaan". 684.

— 3. F. SiBKS : „Metingen over de ultraviolette magnetische draaiing in gassen". 685.

— E. Mathias, H. KAMEKLtNOH Onnes en C. A. Crommelin: „Üe rechtlijnige

diameter van argon". 700.

— I'h. Kousstamm en J. Timmermans: „Kxperimenteele onderzoekingen omtrent

de mengbnarheid van vloeistoffen bij drukken tot boven 3000 atmospheren". 783.

— J. D. VAN DER Waals : „Eenige merkwaardige betrekkingen, hetzij exacte of

approximatieve, bij verschillende stoffen." 800.

— L. S. Ornstein : „Over de thermodynamische functies voor mengsels met rea-

geerende componenten". 835.

— L. H. Siertsema : „Metingen van brekingsindices van gassen onder hoogen

druk. 2de mededeeling. De dispersie van lucht en van koolzuur". 866.

— H. Kamerlingii Onnes en Bengt Bixkman : „Verandering van den galvanischen

weerstand door druk bij lage temperaturen." I. Lood". 888.

— E. M.\THiAS, H. Kamerlingu Onnes en C. A. Crommelin : „De rechtlijnige

diameter van argon". 893.

— H. A. LoRENTz: „Over den aard der llöntgen-stralen". 911.

J. D. VAN DER Waals: „üe wet der overeenstemmende toestanden voor ver-

schillende stoffen". 947.

— H. Kamerlingu Onnes: „Verdere proeven met vloeibaar helium." U. VII.

lOJl. 1284. 1388.

H. Kamerlingu Onnes en B. Beckman : „VVeerstiuid van pyriet bij waterstof-

temperaturen". 1051.

— J. 1). VAN ))ER Waals: „Opmerkingen over den gang der veranderlijkheid vau

de grootheid // der toestandsvergelijking". 1074.

— J. V. Kl'enen : „De dillusiecoëfficient van gassen volgens O. E. Meyer". 1088.

— .1. D. VAN DER Waals jr. : „Over de verdeelingswet der energie". 1093. II. 1370.

— 11. VV. VVoou en P. Zeeman: „Eene methode voor het verkrijgen van fijne

«bsorptielijnen voor onderzoekingen in sterke magnetische velden". 1163.

— P. Zeeman: „De roode lithiumlijn". 1164.

— J. D. VAN DER Waals: „Over het punt waarin de vaste toestund verdwijnt

ter beantwoording van de vraag in hoever dit punt vergeleken kan worden

met het kritisch punt van een vloeistof'. 1187.

— L. S. Ornstein : „Over de theorie van interferentieverschijnselen van llóntgeii-

Blralen die een kristalplaat doorloopen". 1223.

— l'. Eureniest: „Over Einstein's theorie van het stationaire gravitatieveld". 1234.
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Natuurkunde. H. Kamerunoh Onnes en Mevr. A. Beckm.^s : „Over piëzo-electrische

en pyro-electrisc-lie eif^enschnppen van kwarts bij Inge temperaturen tot die van

vloeibare waterstof'. 1277.

— 11, Kamerlingii O.nnes en Bengt Beckman : „Metinijen over den galvanisclien

weerstand vnn pyriet bij lni;e temperaturen tot iiet smeltpunt van waterstof '. 12SI.

— J. Boerema: „De electromotorische kracht vnu het WESTON-normaalelement". 1205.

— li. Kamerlingh Onkes eu G. Holst: „De weerstand vnn metalen bij lage

temperaturen tot anu het kookpunt vnu helium". 1205.

— H. Kamerlingii Onnes, C. Uorsman en S. VVeber : „Ouderzoekini,'en over de

inweudiize wrijvinj? vnn gassen bij Inge temperaturen. I. Waterstof'. 1.375.

il. Kamerlingii Onnes en S. Weber: „Onderzoekingen over de inwendige

wrijving van gassen bij lage temperaturen. II. Helium. 13S5. III. Vergelijking

der verkregen uitkomsten met de wet der overeenstemmende toestanden". 1530.

— J. D. VAN der Waals jr. : „Over de vr^e weglengte van ioneu op de electro-

lyten". 1391.

J. J. VAN Laar: ,,Over eenige moeilijkheden en tegenstrijdigheden bij het toe-

passen der toestandsvergelijking". 1433.

— Mad. r. Curie en H. Kamerlingh Onnes: „Over de straling van het radium

bij de temperatuur van vloeibare waterstof'. 1537.

nkerslagen (Over intravitale). 123'.).

neg KI (e R N E s T I N E D e) en \V. G. Mieremet. Over een micro-organisme, ge-

kweekt in twee gevallen van niet-gecompliceerd maligne granuloom, 361.

NEUS (Over den uitwendigen) van de primaten. 179.

NEYELS (Electrische dubbele breking in). 188.

NiEUWENUDYsE {].) en C. J. C. VAN Hoogenhuïze. De invloed van liet jaar-

getijde op de respiratorische gaswisseliug in rust en bij spierarbeid. 555.

NIKKEL (Het HALL-eft'ect bij) en de verandering van den galvanischen weerstand in

het magnetische veld bij nikkel, kwik en ijzer bij lage temperaturen tot het

smeltpunt van waterstof. 881.

NITRATIE (Over de) der monochloortoluoleu. 53S.

NITREERing (Bijdrage tot de kennis der directe) van aliphatische iminoverbiudingen. 108.

NORMAAL-ELEMENT (De electromotorische kracht van het Weston-). 1305.

NUCLEOLUS (Over den) eu de karyokinese bij Zygneina. 1485.

NULSTELSELS (Over meetkundige plaatsen, stralen en) afgeleid uit eene kubische en

eene bikwadratische ruimtekromme. I. 309. II. 599. 111. 815.

— (Over bilineaire). 1061.

— (Vlakke lineaire). 1070.

o L i V I E R (s. c. J.) en J. Boeseken. Dynamische onderzoekingen betrefl'ende de

reactie van Friedel en Ceafts. 979.

ONNES (li. kamerlingh). Aanbieding eener mededeeling van den Heer W. J.

DE Haas : ,,Tsothermen van Iwee-atomige gassen en hunne binaire mengsels. X.

Over de bepaling van ile compressibiliteit van gassen ouder geringen druk bij

lage temperaturen met den volumeuometer". 85.
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O N N E s (il. K A M E B 1. 1 X G u). Auubieiliui,' eener raededeelinir van deu Heer

W. II. Keesom : „Over den viriaalcoüflicient van tweeatoinige irnssen". 492.

— Aaiibicdinj; eener raedcdeelini; van den Heer \V. H. Keesom: „Over den

tweeden vlriiwlcoëfticient van één-atomige gassen en van waterstof beneden het

lioYLE-punt". G7S.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. A. Cbommelin : ,,Het tripel-

punt van metbaan". 6&i.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer J. F. Sirks: „Metingen over de

ultraviolette raagnetiscbe draaiing in gassen". 685.

— Verdere proeven met vloeibaar helium. 11 VII. 1051. 1284. 138S.

— Verslag over een verzoek om advies van den Minister van Binnenlandsche

Zaken betreffende een schrijven van den Secretaris der Commissie voor rudium-

stnndanrds over de voorwaarden voor het verkrijgen van secundaire standaards. 7 12.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. H. Siertsema : „Metingen

van brekingsindices van gassen onder boogen druk. 2de mededeeling. De dis-

persie van lucht en van koolzuur". 86fi.

— en Mevr. A. Beckm.vn. Over piëzo-electrische en pyro-electrische eigenschappen

van kwarts bij lage temperaturen tot die van vloeibare waterstof. 1277.

— en Bengt Beckman. Het HALL-effect en de verandering van den galvanischen

weerstand der metalen in het magnetische veld en bij het kookpunt van water-

stof en de temperaturen daar beneden. 2C3. H. Het IlALL-effect en de vermeer-

dering van den weerstand in het magnetische veld van bismulh bij het kookpunt

van waterstof en de temperaturen daar beneden. 478. III. Melingen over het

HALL-ellect en de verandering van den weerstand in het magnetische veld bij

metalen en legeeriiigen vnor temperaturen tusschen -)- 17° C. en —200° C. 4S1.

672. V. Het ÜALL-effect en de verandering van den galvanischen weerstand bij

het kookpunt van waterstof en de temperaturen daar beneden. tl76. VI. Het

HALL-effect bij nikkel en de veranderingen van den galvanischen weerstand in

hel magnetische veld bij nikkel, kwik en ijzer bij lage temperaturen tot het

smeltpunt van waterstof. SSl. VII. Het HALL-effect in legeeringen van goud en

zilver bij lage temperaturen tot het kookpunt van waterstof. 1035. VIII. Het

HALL-effect bij Tellurium en Bisrauth bij lage temperaturen tot het smellpunt

vnn waterstof. 1044.

— en Bengt Beckman. Verandering van den galvanischen weerstand door druk liij lage

temperaturen. I. Lood. 888.

— Weerstand van pyriet by waterstoftemperaturen. 1051.

— Metingen van den galvanischen weerstand van pyriet bij lage temperaturen tot

het smeltpunt van waterstof. 1241.

— en C. A. Crommelin. Isothermen van écnatoraige stoffen en hunne binaire

mengsels. XIII. De empirische gereduceerde toestandsvergelijking van argon. 256.

XIV. Berekening van eenige thermische grootiieden van argon. S73.

— en Mevr. P. CuiiiE. Over de straling van het radium bij de temperatuur van

vloeibare waterstof. 1537.
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ONNEs (u. K A M F, u L I N G II), ('. Doks.man CU S. Weiif.r. Orulerzoekiiiircn over de

inweiulige wiijviiii;- vim ?;iisseii bij lage teraperutureii. I. Wiiterstof. 1376.

— en W. J. i)i; Haas. Isutlieriuen vnn twee-atoinige ston'en en hunne binaire

mengsels. X. De sameiulrukbaarheid van waterstofdainp bij en beneden liet

kookpunt. 92. 282.

— en G. Holst. De weerstand van metalen bij lage temperaturen tot aan liet

kookpunt van helium. 1305.

— E. Matiiias en C. A. Crommelin, Db rechtlijnige diameter van argon. 700.893.

— en E. OosTEKHUis. Magnetische onderzoekingen. VI. Over paramngnetisme bij

lage temperaturen 375. 1051. VII. 1166. VILI. Over de susceptibilitcit vnn

gasvormige zuurstof bij lage temperaturen. 1535.

— en S. Webek. Onderzoekingen over de inwendige wrijving van gassen bij lage

temperaturen. 11. Helium. 1385. III. Vergelijking der verkregen uitkomsten met

de wet der overeenstemmende toestanden. 1530.

o os IE u II u IS (e.) en II. Ka.meri.ingh Onnes. Magnetische onderzoekingen. VI.

Over paramagnetisme bij lage temperaturen. 275 VII. lOöl. 1166. VIII. Over

de susceptibiliteit vnn gasvormige zuurstof bij lage temperaturen. 1535.

OOSTMOESSON op Java (Een weervoorspelling op langen termijn voor den) 828.

OPLOSMIDDELEN (De verdeeling van kleurstoffen tusschen twee). Bijdrage tot de theorie

van het verven. 341.

— (Verhouding der carotinoïden tegenover reageutiën en). 565.

opi'EiivLAKKEN (Over éénécnduidige continue transformaties van) in zichzelf. 5de

inededeeling. 300.

— (Over een klasse van) met algebraïsch asyraptotische lijnen. 132'J.

OPPERVLAKTE-ADSORPTIE (De wetten der) en de potentiaalfunctie der molekulaire

krachten. 230.

oi'ZWELUliUK (Over den) en zijn verwantsciuip met den osmotischeu druk. 1305. 155'.).

ORBITOIDEN (Over) van Soemba. 391.

ORNSTEiN (l. s.). Over de thermodyuamische functies voor mengsels met resgeerende

compouenten. 835.

— Over de theorie van de interferentieverschijnselen van lïöntgenstralen die een

kristalplaat doorloopen. 1223.

OSMOTISCIIEN DRUK (Over den opzweldruk en zijn verwantschap met den). 13(i5. 155Ü.

OXIDATIE van petroleum, paraffine, parallineolie en benzine door mikroben. 1124.

o.wiiALOiDEN. (Over enkele). 83.

PANCBEASLiPASE (Over den invloed van eenige anorganische zouten op de werking

der). 289.

paNNEKOEK (a.). De veranderlijkheid van de jioolster. 1116.

PARAFFINE (Oxydatie van petroleum,) paraffineolie en benzine door mikroben. 1124.

PARALLELSTRUCTUUK (Over het ontstaan der primaire) in lujaurieten. 636.

PARAMAGNETISME (Over) bij lage temperaturen. 275. 1051. 1160.
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Pathologie. Ern. de Negri en W. G. Mieuemf.t: „Over een micro-orgnnisme, gekweekt

in twee gevallen vnn niet gecompliceerd maligne granuloom." 361.

— comparce (Uituoodiging tot bijwoning van liet 1ste Conga-s iuternational de)

te Parijs. 287-

p E K E L H A K 1 N G (c. A.). üver den invloed van eeuige anorganische zouten op de

werking der pancreaslipase. 289.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren W. E. Risger en H. van ïeigt:

„Over den invloed van de reactie op de werking van ptyaliue." 858.

— Aanbieding eei;er mededeeling van den Heer N. AVatekman: „Onderzoekingen

omtrent de interne secretie van het pankreas." 1255.

— Aanbieding eeuer mededeeling van den Heer J. R. Katz: „Over den opzwel-

druk en zijn verwantschap met den osmotischen d.'-uk." 1305. lööU.

rELAi'is-eihmden (Over rhyolieth van de). 386.

PEKICILUUM üLALCUM (Mutatie bij) eu Aspergillus niger ouder invloed van bekende

factoren. 33.

PERMEABiMTEiT (Verandering van de) der roode bloedlichaampjes (ook bij deu

mensch). 1-166.

PETREFACTI0N3 of the carliest European Angiospernis. 529.

PETROLEUM (Oxydatie vau), parafliue, parafliueolie en benzine door luikrobeu. 1124.

PHAGOcïtosE (Over den invloed vau vetzuren en zeepen op de). 1216.

PIIASEN (Het inverse optreden vau vaste) iu het stelsel ijzer-koolstoof. 428.

ruASENLEER (Colloïden en). 1493.

riiOTOTYPiE (De invloed der temperatuur op de) bij kiemplauljes van Avena saliva. 1056.

Pbysiologie. J. Snapper: „Vergelijkende onderzoekingen over junge en oude roode

bloedlichaampjes." 166.

C A. Pekeluaring: „Over den invloed vau eenige anorganische zouten op de

werking der pancreaslipase." 289.

— C. .1. f'. VAN lIooGENUUïZE en J. Nieuwenhuyse: „De invloed van het jaar-

getijde op de respiratorische gaswisseling in rust en bij spierarbeid." 555.

J. J. H. M. Ki.ESSENS: „Vorm en functie van het ronipdermatoom, getoetst

aan de strychuine-segmeutzones." 642.

L. J. J. MüSKENs: „De achterste langsbundels en de uianegebeweging."' 656.

G. WiNKLER: „Over gelocaliseerde alrophie iu het corpus geniculatum laterale". 714.

W. E. lliNGEB en H. van Trigï: „Over den invloed vau de reactie op de

werking van ptyaline." 858.

J. K. A. Wertiieim Salomonson: „Over verkortingsreflexeu." 1009.

— II. J. Hamuurger en J. ue Haan: „Over den invloed van vetzuren en zeepen op

de phagocytose". 1216.

— N. Waterman: ,, Onderzoekingen omtrent de interne secretie van het pankreas".

1255.

— J. K. A. Wertueim Salomonson: „Het electrocardiogram vau het foetale

hart." 1321.
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Pbysiologie. E. IIekmv: „Over lihiine in gel- eii soltoestand. Tevens eene bijdrat^e

tot de kennis van liet bloedstollingsvrniigatnk." l-H-'J.

— J. Snappeh : „Venindering viin de perniealjiliteit der roode bloedlichaampjes

(ook bij den nienscli''). 14<)G.

— L. J. J. MusKENS: „De rolbeweijing en de opstijt;ende vestibularis-verbindingen

(Fnsciculus Deiter Ascendens)". 1474.

PLAATSBEPALING (Astronomisolie) van Mekka en Djeddali niti>evoerd in 1910

—

'II.

52. 2(le gedeelte. 23',). 3(le gedeelte 462.

PLANT (Over liet aantoonen van carotinoïden in de). Iste mededeeüng. Afsclieidin"

van carotinoïden in kristalvorm. 37ö. 2(le mededeeling. Verhouding der caroti-

noïden tegenover reagenliën en oplosniiildeleu. 56.5. 3de mededeel in^:'. Bla<l van

Urtica diocia L., bloem van Dendrobinm tbjrsilloriim Rchb. til. en Haematococcus

pluvialis Flot. 572.

Plantkunde. Verslag van den Heer A. H. Blaaüw over zijne werkzaamheden gedu-

rende zijn botanische reis naar Nederlandsch Indic. 3.

— C. VAN WissEiJNGU : ,,Over het aantoonen van carotinoïden in de plant".

Eerste mededeeling. Afscheiding van carotinoïden in kristalvorm. 370. 2de mede-

deeling. Verhouding der carotinoïden tegenover reagentiën en oplosmiddelen.

565. 3de mededeeling. Blad van Urtica diocia L., bloem van Dendrobinm thvr-

sirtorum Rchb. til. en Haematococcus pluvialis Flot. 572.

— J. W. MoLL en II. II. Janssonius : „Over de Linneaansche methode ter

beschrijving van anatomische structuren, naar aanleiding eener verhandeling van

Mrs. Mahie C. Stopes : „Petrefactions of the earliest Europeau Augiosperms". 529.

— J. C. ScHOUTE : „Dichotomie en zijdelingse vertakking bij de Pteropsida". 544.

— Mej. T. Tammes : „Eenige correlatieverschijnselen bij hybriden". 725.

— C. VAN VVissELiNOii : „Over de kerndeeling bij Eunotia major llabenh". 761.

— Jou. H. VAN BuuKOM : „Het verband tusschen den bladstand en de verdeeling

van de groeisuelheid over den stengel". 766.

— Mej. M. S. DE Vries: ,,l)e invloed der temperatuur op de phototropie bij

kiemplantjes van Avena sativa". 1056.

— C. VAN WissELiNGii: „Over intravitale neerslagen". 123',i.

— O. VAN WissELTNGii : „Ovcr den nucleolus en de karyokinese bij Zygnema". 1485.

F o I N c A u É (u E N K l). Bericht van overlijden. 28S.

POLARISATIE (Over de) van het licht door een spleet van een spectroskuop en daardoor

teweeggebrachte fouten. 628.

POLYO.\ïVEnuiNDiNGEN (Over een methode ter nadere beiialing van den stand der

hydro.\ylgroepen in de). 4de mededeeling. 157.

poi.YTOPEN (De regelmatigheidsschaal van). 113.

POLYTOPES (Analylical treatmeut of the), regularly derived from the regular polylopes

(Section II and 111). 522. Sectiou IV. 1052.

PooLVKMATüREN (Theorie der). 355.

POOLSHOOGTE (De periodieke verandering in de zeehoogfe te Helder, in verband met

de periodieke verandering der). 1311.

POOLSTEB (Over de veranderlijkheid van de). 1116.
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lOTENTlAAL (Over rle berekenins; van Jeu tliermodynaraischen) van meubels, wanneer

een verbinding fusschen de componenten kan optreden. 630.

POTENTIAALFUXCTIE (De wetten der oppervlakte-adsorptie en de) der molekulaire

krachten. 230.

PRAAG (Uitnoodiging van de Société des mathématicienset desphysiciensTsclièques te)

tot bijwoning van de herdenking van het 50 jarig bestaan. 711.

PRIMATEN (Over den uitwendigen neus van de). 179.

— (Over het Jacobson's orgaan der). 184.

PBOOYE (d. j. van) en F. A. H Scureinemakers, Het stelsel iiatriuiusulfaat-m;m-

gaansulfaat en water bij 35°. 1367.

PTEROPSIDA (Dichotomie en zijdelingse vertakking bij de). 544.

PTYALINE (Over den invloed van de reactie op de werking van). 858.

PUNTEN (Over Steinersche) in verband met stelsels van negen p-voudige punten op

vlakke krommen van den graad 8p. 957.

— (Een involutie van geassocieerde). 1269.

PLNTENPAUEN (Over de vervvantsfhap der), die harmonisch gescheiden worden door

een bi(|Uadratische ruimtekromme. 807.

PYRIET (Weerstand van) bij waterstoftemperaturen. 1051.

— (Metingen van den galvanischen weerstaiul van) bij lage temperaturen tot het

snieltpunt van waterstof. 1281.

QUADRUPELPUNïEN (Over) eii de continuiteiten der ilriephasenlijnen. 416.

RADIOLOGIE générales et médicales (Circulaire van het Vle Congres international

d'Electrologie et de). 105.

RADIUM (Over de straling van het) bij de temperatuur van vloeibare waterstof. 1537.

RAUiUMSTANDAARDS (Verzoek van den Minister van Biunenlandsohe Zaken om advies

over een schrgven van den Secretaris der Commissie voor) over de voorwaarden

voor het verkrijgen van secundaire standaards. 286. Verslag hierover. 712.

REACTIE (Over den invloed van de) op de werking van ptyaline. 858.

— van Friedei, en Crafts (Dynamische onderzoekingen betrelïende de). 079.

REACTIESNELHEDEN (Over) en evenwichten. 1134.

REACTIESNELHEID (De) vau mieroorgaiiismeu. 507.

reagentiKn en oplosmiddelen (Verhouding der carotinoïden tegenover). 565.

REEKSEN in de spectra van tin en antimooa. 7.

BEGELMATIGHEIDS3CHAAL (De) van polytopen. 113.

REGENERATIE Van motorischc zenuwvezels langs sensibele banen. 117'.'.

REGENVAL in den Indischen Archipel (De correlatie tusschen luchldrukking en), in

verband met de 3.5 jarige barometerperiode. 193.

REIN DE RS (w.) en S. DE Lange. Het stelsel Tin-Jodium. 333.

— en D. Lelv Jr. De verdeeling van kleurstoiïen tusschen twee oplosmiddelen.

l$ydrage tot de theorie van het verven. 341.

ruyolietq (Over) van de Pelapis-eilanden. 386.

RICE institüte te llouston (Texas). Uitnoodiging van the — tot het zenden van een

afgevaardigde bij de opening van dat instituut op 10—12 Üctober 1912. 287.
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» I N o E R (w. E.) eii H. VAN TitiGi'. Over den invloed vnn de rcaotio op de werkinf?

v:ui ptyaliiie. 858.

uiNooiT (Oi)3t-J:iv!i) (Leucietgesteenten van den) en liunnc contsctmetamorpliose.

8118. ',)03.

RODERTS (i) A V I I) E.). I lip ellcot ot' tenippnitiire nml triuisverse mni^nelisution on

the resistance of ^rapliite. 221.

ROLBEWEOING (De) eii de opsHji^ende vestibnlaris-verbiiidingen (rasciciiUis Deiters

Asoendens). 11-7+.

H o M li u R G II (p. V A n). Aiuihicd iriü; eener mciledeelinL:' van den Heer ErnstCohen :

„Het evenwicht tetragonaal tin f^ ilinmbiseh tin". 752.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. U, Kruyt; ,,l)e dvnaralache

allotropie van zwavels", Sde mededeeling. 11.")5.

— Over het hexatrieën 1, 3, 5. ILTfi.

— .Aanbieding eener niededeelinL;' van den Heer H. li. Kruvt: „üe invloed van

oppervhik-actieve stollen op de stabiliteit van suspensoïden". 1324.

ROMPUEKMATOOM (Vorm en functie van het), getoetst aan de strychnine-segment-

zones. 642.

röntgenstralen (Over den aard der). 911.

— (Over de theorie van do interferentieverschijnselen van), die een kristalplaat

doorloopen. 1223.

UOSENBERG (e. Vi.). Bericht dat hij overgaat tot de rustende leden. 3.

nuiMTEKROMME (Over de verwantschap der puntenparen, die harmonisch gescheiden

worden door een biquadratische). 807.

— (Over meetkundige plaatsen, stralen- en nulstelsels, afyeleid uit eene kubische

en eene bikwadratische). I. 309. II. 500. III. 815.

RUIMTEKROMMEN (Over een stralencomplex, die door twee kubische) wordt bepaald. SI2.

— (Over eenige metrische eigenschappen der biquadratische). 033.

HUTTEN (l.) Over orbitoïden van Soemba. 391.

SALOMONSOS (j. K. A. w E R T II E I m). Bekrachtiging Zijner benoeming tot ge-

woon lid. 2,

— Dankzegging voor zijne benoeming. 2.

— Over verkortingsreflexen. lOflO.

— Het electrocardiogram van het foetale hart. 1321.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. J. J. Muskens: ,,l)e rol-

beweging en de opstijgende vestibularis-verbindingen (Fasciculus Deiters .\scen-

dens)'. 1474.

SAMENDRUKBAARHEID (De) Van waferdamp bij en beneden het kookpunt. 92. 282.

SAiiENiiANGSTYi'E >) (Eenige opmerkingen over het), l H2.

S A N D E B A K H U Y Z E N (H. G. VAN DE). Zie BaKIIUYZEN (H. G. VAN DE SaNDE).

SCH EFFER (f. e. c ). Over het systeem aether-wator. 437.

— Over (|uadrnpelpunfen en de continniteiten der driephasenlijnen. 446.

— Over reactiesnelheden en evenwichten. 113 1-.

— Over de snelheiil van substituties in de benzolkern. 1143.

— en J. P. Treub. Dampspanningsbepalingen van het stikstoftetroxyd. 39.
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Scheikunde. F. E. C. Sciif.ffkr en J. P. Treub: „naiiipsp.iiiniiiïsbppalingen van liet

stikstnftptroxyd." 39.

— F. A. H. SciiRErNiMAKERS 611 J. MrLiKvN : „Over enkele oxylmloïden." 88.

A. 1'. N. Frasc-iiimoxt en J. V. Dlbsky: „Hijdrnge tot de kennis der directe

nitreering vnn ali|ili!itisrlie iminoverbindingen." 1U8.

A. Smits: „Over kritische eindpunten in ternaire stelsels." II. liO.

— .1. IWkseken: „Oi'er een methode ter nadere bepnling van den stiind der hydroxyl-

ijroep in de polyoxyverbindingen.'" 4de mededeeliiig. 157.

— F. A. H. SciiREiNF.MAKERs en Mej W. C. de Bavi: „Over het (|iiaternaire

stelsel: KCl-CuCI.:-BaCI;-llA" 326.

— F. A. H. ScmiEixEM vKERs en J. C. TiioNts: „Het stelsel. ll-Cij-CuCI,,—lljO.'"332,

^V. RF.isnERs en S. de L.vnge: ,,Het stelsel: Tin- Jcdinm"'. 333.

\V. Keindfrs en D. Lely jk. : „De verdeeliug van kleurslofl'en tusschen twee

oplosmiddelen. Bijdrage tot de theorie van het verven." S4I.

— A. H. W. Aten: .,Over een nieuwe zwavelmodifikatie." 396.

II. L. de Leeuw: „Over het verband tusschen de zwavelniodificaties." 408.

— A. Smits: „Uitbreiding van de tlieorie der allotropie, monotropie en enantio-

tropie bij vloeistofl'en." 418.

A. Smits: „ De toepassing van de theorie der allolropie op het stelsel zwavel".

II. 426.

A. Smits: „liet inverse optreden van vaste pliasen in het stelsel ijzer-koolstof." 428.

h\ E. C. SciiEfFER: „Over het systeem aet her-water." 437.

— F. E. C. ScHEFFER: „ Over (|uadrupelpuntpn en de continuiteilen der drie-

phasenlijnen." 44G.

A. F. HoLLEMAN en .1. r. VViDAUT: „Over de nitratie der moiiochloortolnolen." 533.

Y. A. H. SciiREiNEMAKERS: „Evenwichten iu ternaire stelsels". I. 546. II.

844 UI. 967. IV. lldS. V. UilO. VI. 1354. VII. 141'.).

A. Smits en 11. L. de Leecw: „Over het stelsel tin". 661.

\. Smits en S. C. Bokiiokst: „Over het verschijnsel van dubbele smelting bjj

vetten" 667.

A. Smits en A. Kettnek: „Over het stelsel anii'noniumrhodonaat-thioureura-

water." 069.

EttXST Coiif.n: „Het evenwicht tetriigonaal tin ^ rhonibisch tin." 752.

— A. Smits, W. Terwen en II. L. de Leeuw: „Het stelsel fosfor." 753.

— L. VAN Itali.ie en J. VAN EcK: „Overhel voorkomen van metalen in delever." 759.

S. 'U. .1. Olivier en J. Böeseken: „Dynamische onderzoekingen betreffende de

reactie van Frikdei, en Crafts". 979.

L. K. WoLFF en E. 11. Büchner: „Over het gedrag van geleien (gels) tegen-

over vloeistollen en hnre dampen." 988.

— A. Smits : „He passiviteit der "metalen in hel licht van de theorie der allotropie. 1132.

— F. E. G. Sciieffer: „Over reactiesnelheden en evenwichten." 1134.

— F. E. C. Sciieffer: „Over de snelheid van substituties in de benzolkern". 1143.

— II. R. Kruyt; „De dynamisolie allotropie vau zwavel" 5de mededeeling. 1155.

— l'. VAN lloMBURCiii: ..Over het hexatrieën 1,3,5". 1176,
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Scbeikande. H. R. Kruït: „De invloed viin nppervlak-nktieve stollen op do sla-

l)iliteit van suspeusoïden". 132+.

— r. A. 11. SciiREiNEMAKEiis en D. .1. VAN l'iiooiJE: „Het stelsel nalriup'sulfaat-

inangaaiisulfaat en water bij 35°."' 1:JG7.

— F. A. II. ScHRKiNEMAKERS: „lets over liet wetenschappelijk werk van Prof.

Dr. .1. M. VAN Bemmelkn." 1401.

— K. il. lüiciiNER- „Colloïden en plrascnleer."' 1193.

scilELTEMA (n.). Astronomische plaatsbep.'dina; van Mekka en Djeddah nit'.'evoerd

in 1910—'11. 52. 2de iiedeelte. 239. 3de gedeelte. 402.

s c II L A F 1. 1 (Over eene ditïerentiaalvergelijkino- van). 22.

SCHOOLBADEN (Uitnoodi^ing tol deelneming' aan de internationale conferentie voor

Volks- en). 287.

s c II o ü T E (j. c). Bekraclitiginu van zijne benoeming tot gewoon lid. 2.

— Dankzegging voor zijne benoemini;-. 2.

— Dichotomie en zijdelingse vertakking bij de Pleropsid.n. 5 14.

s c II o u T E (p. h). Aanbieding eener mededeeling van den Heer E. L. Elte : ,,De

reiielmatigheidsschaal van polytopen". 113.

— Aanbieding eener verhandeling: „Analytical treatment. of the polytopes, regularly

derived from the regular polytopes". Section II and lil. 522. Section [V. 1052.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer W. van der VVoüde : „Over

Steinersche punten in verband met stelsels van negen p-voiidige punten op

vlakke krommen van den graad 3p"'. 957.

— Bericht van overlijden. 1395.

— In memoriam. 1396.

s c H R E I N e M A K E R s (f. a. II.). Aanbieding eener mededeeling van de lleeren

\V. l'iEiNDERS en S. DE Lange: „Over het stelsel Tin-Jodiuni". 333.

— Aanbieding eener mededeeling van de lleeren W. Heindeus en D. LeITy jr. :

„De verdeeling van klenrstotfen tusschen twee oplosmiddelen. Bijdrage tot de

theorie van het verven". 3U.

— Evenwichten in ternaire stelsels. I. SKI. II. S4I. III. '.m;7. IV. 1103. V. 1190.

VI. 1354. VU. 1419.

— lets over het wetenschappelijk werk van Prof. Dr. J. AI. van Bemmelen. 1401.

— en Mej W. C. de Baat. Over het quaternaire stelsel KCl—CuCln—BaClo—lLO. 326.

— en J. .Mii.iKAN. Over enkele oxyhaloïden. 83.

— en D. J. VAN Prooije. Het stelsel nalrininsulftiat-mangaansulfaat en water bij

35°. 1367.

— en J. G. TwoNüs. Het stelsel HgCU—CuCl.j— 11..0. 332.

SECRETIE (Onderzoekingen omtrent de interne) van het pankreas. 1255.

s II E R r I N o T o N (c. 9.). Bekrachtiging zgner benoemini; tot bnitenlandsch lid. 2.

— Dankzegging voor züne benoeming. 105.

SIERT3EMA (l. II.). Metingen van brekingsindices van gassen onder hoogen druk.

2de mededeeling. De dispersie van lucht en van koolzuur. 866.

S1RK3 (j. F.). Metingen over de ultraviolette mngceliscbe draaiing in gassen. 685.
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s I T T E R (W. D e). BekracliH^ii)!; zijner benoetnini; tot irewoon liil. 2.

— Dankzeiiïinpr voor zijne benoeminu;. 2.

— Absorptie van gravitatie en de lenicte vnn de ninan. 737. Vervoli,'. 1019.

— Een bewijs voor de onveraiulerlijlclieid van de snelheid van liet liclit. 1188.

SI, OMNEsco (Scbrijven van den Heer) met iuzendiiii; van een manuscript „Sur la

constitntion i'nerïélii|ue de rUiiivers". 1394.

SLUITER (c. P ll.y Jaarverslüir van het Zoolo^ifisoli Insulindpfoiuh. 1310.

sMELTiso (Over het verschijnsel van dubbele) bij vetten. 6i;7.

SMITS (a.). Over kritische eindpunten in leriiaire stelsels. II. 1-19.

Uitbreidins; van de theorie der allotropie. Monotropie en enantiotropie bij

vloeistollen. 418.

— De toepassinic van de theorie der allotropie op het stelsel zwavel. II. 426.

— Het inverse optreden van vaste phaseu in liet stelsel ijzer-koolstof. 128.

— De passiviteit der metalen in het licht van de theorie der allotropie. 1132.

— eu S. C. BoKHOiiST. Over het verschijnsel van dubbele smelting bij vetten. Cü7.

— eu A. Kettner. Over het stelsel anunoniumrhodonaat-thioureum-water. 669.

— en II. L. DE Leeow. Over bet stelsel tin. COl.

—, \\. Tebwen en II. L. ue Leeuw. Over het stelsel fosfor. 752.

SN \ p P e n (J.). Vergelijkende onderzoekingen over jonge en oude roode bloed-

lichaampjes. 166.

— Verandering van de perraeabiliteit der roode bloedlichaampjes (ook bij den

mensch). 1466.

snelheid van het licht (Ken bewijs voor de onveranderlijkheid van de). 1188.

S0EUB4 (Over orbitoïden van). 891.

s ö u N G EN (n. 1..). ü.xydatie van petroleum, parafline, parafiineolie en benzine door

mikroben. 1124.

soLTOESTANü (Over fibrine in gel- en). 1449.

SPECTRA van tin en antiinoon (Reeksen in de). 7.

SPECTKOSKOOP (Over de polarisatie van het licht door de spleet van een) en daardoor

teweeggebrachte fouten. 628.

sPRONCK (c. II. II.) benoemd tot afgevaardigde naar het Iste Congres international

de pathologie comparce te Parjjs. 287.

— Aanbieding eener mededeeüng van Mej. Ernestine de Neori en den lieer

W. (i. Mieremet t „Over een microorganisme, gekweekt in twee gevallen van

niet gecompliceerd maligne granuloom". 361,

— Verslag over een verzoek om subsidie van de reductie der Folia Neurobiologie:!. 902.

STABILITEIT (De invloed vaii oppervlak-aktieve stollen op de) van suspensoïden. 1324.

STEI.9EL: K(;i— OiiCl,—BaClo— HoO (Over het quaternaire). 336.

— IlgClo-CuOL—HjO (Het). 332.

— Tin-.lodium (Het). 333.

— Ammonimiirhodonaat-tliioureum-water (Over het). fi6",t.

— fosfor (Over het). 753.

— (Het) natriumsulfaal-magnesiumsnlfaril en water bij 35°. 1367.

~- tin (Over het). 661.
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STELSEL ijzer- koolstof (Het inverse optreden van vnste phnsen in liet), 428.

— zwavel (De toepassini^ van de tlieorio der allotropie op het). II. 4-26.

STELSELS (Kvenwicliten in (ernaire). I. 546. II. S4t. III. 907. IV. llft.3. V. II'JO.

VI. 1354.

— (Over Steinersche punten iu verband met) van negen ^-voudige punten op

vlakke krommen van den graad 3f. 957

STENGEL (Het verband tussolien den bladstand en de verdeeling van de groeisnelheid

over den). 766.

Sterrenkunde. N. Scheltema : „Astronomische plaatsbepaling van Mekka en üjeddaii

uitgevoerd in 1910—11". 52. 2de gedeelte. 239. 3de gedeelte. 462.

— II. J. ZwiERS: „Onderzoekingen omtrent de baan van de periodische komeet

Holmes en de storingen in haar elliptisciie beweging". V. 201.

— \V. DE SiTTER: „Absorptie van gravitatie en de lengte van de maan." 737.

Vervolg 1019.

— A. Pannekoek: „De veranderlijkheid van de poolster". 1116.

— W. de Sitter: „Een bewijs voor de onveranderlijkheid van de snelheid van

het licht." 1188.

— H. G. v.\N DE S.4NDE Bakhdyzen: „De periodieke verandering van de zeehoogte

te Helder, in verband met de periodieke verandering van de poolshoogte." 1311.

— VV. H. JüLius : „Uitkomsten van de straüngsmetingen verricht in het eclipskamp

bij Maastricht gedurende de ringvormige zonsverduistering op 17 April 1913." 1499.

— J. E. DE Vos v.\N Steenwijk: „Onderzoek omtrent de termen van nagenoeg

maandeüjksche periode in de maanslengte volgens de meridiaanwaarnemingen te

Greeuwich." 1513.

STIKSTOF (De kringloop der) bij Aspergillus uiger. 772.

STIKSTOFTETUOXYD (DampspanuingsbepalingeD van het). 39.

STOFFEN (Isothermen van twee-atomige) en hunne binaire mengsels. X. De samendruk»

baarheid van waterstofdarap bij en beueden het kookpunt. 92. 282.

— (Isothermen van één-atomige) en hunne binaire mengsels. XIII. De empirische

gereduceerde toestandsvergelijking van argon. 256. XIV. Berekening van eenige

thermische grootheden van argon. 873.

^ (Eenige merkwaardige betrekkingen, hetzij exacte of approximatieve, bij ver-

schillende). 800.

^~- (De wet der overeenstemmende toestanden voor verschillende). 947.

^ (De invloed van oppervlak-aktieve) op de stabiliteit vau suspensoiden. 1324,

STOFWISSELING (De werking van waterstotionen, boorzuur, koper, mangaan, zink en

rubidium op de) vau Aspergillus niger. 579.

— (De beteekenis van kalium, zwavel en magnesium by de) van Aspergillus niger. 1347.

STOK (J. P. VAN der). Verslag over een verzoek van den Minister van Binnen-

Inndsche Zaken betreffende internationale Conferentie over radio-telegrafische

tijdseinen. 106.

-- Benoeming als lid der Commissie voor de uitreiking der Buys Ballot-medailie. 284.

— Over de interdiurue verandering der luchttemperatuur, 594.

J05
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s T O K (J. P. V A N D E 11). AanbieiÜMe; eener medeileeling vnn den Heer C. Braak :

„Correlatie tiisschen luchtdrukkir.g en regenval in den Indischen Archipel, in

verband met de 3.5 jarige barometerperiode." 193.

Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. Braak: „Een weervoorspelling

op langen termijn voor den Oostmoesson op Java." 828.

STOP ES (.MARIE c). Petrefactions of the earliest Kuropean Angiosperms. 529.

STRALEN en nulstelsels (Over meetkundige plaatsen) afgeleid uit eene kubische en eene

bikwadrutische ruimtekromme, l. 809. II. 31)9. 111. S15.

STRVLEKcoMPLE.v (Over een), die door twee kubische ruimtekrommen wordt bepaald. 812.

STRALENCOMPLEXEN (Over) welke uit lineaire congruenlieskunnen opgebouwd worden. 941.

STRALING (Over de) van het radiuni bij de temperatuur van vloeibare waterstof. 1'>37.

8TRAL1NGSMETINGEN (Uitkomsten van de) verricht in het eclipskamp bij Maastricht

tijdens de ringvormige zonsverduistering op 17 April 1912. U99.

STRASBORG ER (e D.). Bericiit Van overlijden. 3.

STRYCiiNiNE-SEGMENTZONES (Vorm en functie van het rompdermatoom, getoetst aan de). 642.

SUBSTITUTIES (Over de snelheid van) in de benzolkern. 1143.

SUSCEPTIBILITEIT (Over de) van gasvormige zuurstof bij lage temperaturen. 1535.

susPENsoïDEN (De invloed van oppervlak-aktieve stofl'en op de stabiliteit van). 1324.

sïSTEEM nether-waler (Over het). 437.

TAM MES (t.). Efnige correlatieverschijnseleu bij livbriden. 725.

TELLURIUM en Bismuth (liet lI.\LL-elVect bij) bij lage temperaturen tot het smeltpunt

van waterstof. 1044.

TEMPERATURE (The eiVect of) and trausverse magnetisation on the resistanee of

graphite. 221.

TEMPERATUREN (Over de bepaling van de conipressibiliteit van gassen onder geringen

druk bij lage) met den volumenoiueter. 85.

— (Over paramaguetisrae bij lage). 275. 1051. ilöii.

— (Verandering van den galvanischen weerstand door druk bij lage). I. Lood. 888.

— (Over piczo-electrische en pyro-electrische eigenschappen van kwarts bij lage) tot

die van vloeibare waterstof. 1277.

— (Metingen van den galvanischen weerstand van pyriet bij lage) tot het smeltpunt

van waterstof. 1284.

— (De weerstand van metalen bij Inge) tot aan het kookpunt van helium. 1203.

— (Onderaoekingen over de inwendige wrijving van gnssen bij lage), l. Waterstof.

1375. 11. Helium. 1385. lil. Vergelijking der verkregen uitkomsten volgens de

wet der overeenstemmende toestanden. 1530.

— (Over de susceptibiliteit v«n gasvormige zuurstof bij lage). 1535.

TEMPERATUUR (De invloed der) op de phototypie bij kiemplautjes van Avena sativa. 1056.

TERMEN (Onderzoek omtrent de) van nagenoeg mnandel^ksche periode in de mannS'-

lengte volgens de meridiaanwaarnemingen te Greenwich. 1513.

TERN.MRE STELSELS (Over kritische eindpunten in) 11. 149.

TER WEN (w.), A. Smits en H. L. ue Leeuw. Over het stelsel fostor. 753.
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TiiEoniK lOvc;- Kinstf.in's) viMi liet stiitioiiuire gruvitatieveld. 1231.

— lier nllutrvipie (Uitbreiding vimde). .\I(m(jtrü|)ie eii euantiotropic bij vloeislolleii.4lS.

— der allotropie (De toepassing van de) op het stelsel zwavel. II. 426.

— der allotropie (De passiviteit dor metalen in liet licht van de). 1132.

— der binaire stelsels (Rijdriige tot de). XXI. (515.

— van de interferentieverschijnselen (Over de) van Rüntgenstraleii die een kristal-

])laat duoilüopen. 1223.

— vaa het verven (Bijdrage tut de). 3H.

— der poolarmatiiren. 355.

TUTOUREUM-water (Over het stelsel aninioiiiiinirhodonnat-). 669.

TiioNUs (.1. c.) en F. A. H. SciiUEiNKjiAKKiis. liet stelsel: HgCI^—CuCl»— HoO. 332.

TIMMERMANS (j.) en Pu. KoiiNSTAMM. Kxperimenleele Onderzoekingen Omtrent

de niengbaarheid van vloeistoHen bij drukken tot boven 300Ü atniospheren. 783.

TiMOR (De jongste bodembewegingen van het eiland) en hunne beteekenis voor de

geologische geschiedenis van den Oostludischen Archipel. 121.

— en Babber (De zoetwatervisschen van). 133.

TIN (Over het stelsel). 661.

— (Het evenwicht tetragonaal tin ^ rhombisch). 752.

— eu antimoon (Reeksen in de spectra van). 7.

— Jodiuni (Het stelsel). 333.

TOESTANDEN (De wet der ovei-eenstemmende) voor verschillende stollen. 'J-t7.

TRANSFORMATIES (Over ccu-éénduidige continue) van oppervlakken in zichzelf. 5de

mededeeling. 300.

TRANSLATIEREEKSEN in lijnenspectra. 102. 138.

TOESTANDSVERGELIJKING (Opmerkingen over den gang van de veranderlijkheid van de

grootheid L der). lO?^.

— (Over eenige moeilijkheden eu tegenstrijdigheden bij het toepassen der). 1433.

— (De empirische gereduceerde) vau argon. 256.

TREUB (J. P ). en F. E. C. Scheffer. Dampspanningsbepalingeu van het stikstof

tetroxyd. 39.

TRIOT (ii. VAN) en VV. E. Kinuer. Over den invloed vau de reactie op de

werking van ptyaline. 858.

TBIPELPUNT (Vlet) vau methaau. 6S4.

TIJDSEINEN (Missive van den Minister van Biuuenlaudsche Zaken ter begeleiding van

een verslag nopens den op den Eiii'eltoren gevestigdeu dienst der radio-telogratische)

en uitnoodiging tot deelneming aan een te Parijs te houden interuatiuuale con-

ferentie. 104. Verslag hierover. 106.

— iBericht van Z.Exc. den Minister vau Biunenl. Zaken dat Prof. E. F. van de

bANUE Bakhuyzen benoemd is tot gedelegeerde bij de internationale coufereutie

voor radio-telegralische). 526.

TYROSINASE (Over de samenstelling der) uit twee enzymen. 923.

URTICA DiociA L. (Blad van). 572.

VALKENBURG (c. ï. V A n). Over liet voorkomen vau eeu aapspleet bij deu meusch. 996.
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VASTE TOESTAND (Over het punt wauriu de) verdwijnt ter beantwoording van de vrnng,

in hoever dit punt vergeleken kan worden met het kritisch punt viin een

vloeistof. 1187.

VEKASUEBLIJKUEID (De) vnn de poolster. 1116.

VEBJHKDUKGEN (Der mngneto-optische K.EHtt-Ellekt bei ferro-maguetiscnen) und Me-

tallen. UI. 211.

VERDEEUNGSWET (Over de) der energie. 109.3. II. 1370.

VEBG.^DEHiKG (Viiststelling van de Maart-) op 22 Maart 1913. 130G.

— (Vaststelling van de April-) op 25 April 1913. 1392.

VERKOBTISGSREFI.EXEN (Over). 1009).

V E K s LU Y s (w. .\.). Over een klasse van oppervlakken met algebraïsch usyuiptotische

lijnen. 1329.

vEKTAKKiNG (Dichotomie en zijdelingse) bij de Pteropsida. 544.

VERVEN (Bijdrage tot de theorie van het). 341.

VESTiBüLARis-verbindingen (De rolbeweging en de opstijgende) (Fasciculus Deiters

Ascendens). 1474.

VETTEN (Over het verschijnsel van dubbele smelting bij). 667.

VIUIAALCOËFFICIENT (Over den) vnn twee-atomige gassen. 492.

— (Over den tweeden) van één-atomige gassen en van waterstof beneden het

Boyle-punt. 678.

VLOEISTOF (Over het punt waarin de vaste toestand verdwijnt, ter beantwoording van

de vraag, in hoever dit punt vergeleken kan worden met het kritisch punt van

een). 1187.

VLOEISTOFFEN (Moiiotropie en enantiotropie bij). 41 S.

— (Experimenteele onderzoekingen omtrent de mengbaariieid van) bij drukken tot

boven 3000 atraospberen. 7S3.

— (Over het gedrag van geleien (gels) tegenover) en hare dampen. 98 S.

VOLKS- en schoolbaden (Uitnoodiging tot deelneming aan de Internationale conferentie

voor). 2S7.

voLüMENOMETER (Over de bepaling van de compressibiltteit van gassen onder geringen

druk bij lage temperaturen met den). 85.

vos VAN s T E E N w IJ K (j. E. DE). Onderzoek omtrent de termen van nagenoeg maan-

delijksche periode in de maanslengte volgens de meridiaanwaarnemingen te Green-

wich. 1513.

vosMAER (g. c. 3.). Verklaart zioh bereid de Regeering te vertegenwoordigen bij

het Internationaal Congres voor Zoölogie te Monaco. 711.

— Bericht van zijne benoeming tot gedelegeerde der llegeering. 1054.

VRIES (uk. D e). Over meetkundige plaatsen, stralen- en iiulslelseb, afgeleid uit

eene kubische en eene bikwadrnlische ruimtekromme. 1. 3U9. II. 599 111. 815.

V B I e 9 (J A N de). Over de verwantschap der puntenparen, die harmonisch gescheiden

worden door een bi((uadratische ruimtekromme. 807.

— Over een strulencoinplex, die door twee kubische ruimtekrommen wordt bepaald. 812.

— Over cenigc metrische eigenschappen der biijuadratische ruimtekrommen. 933.
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VRIES (j\N dk") Over striileiicoiupk'xcii, welke uit liiie;iire congrueiitiea kunnen

opgebouwd woideu. 041.

— Over biliiienire nulstelsels. 1U61.

— Vlakke lineaire nulstelaels. 1070.

— Ken iiivolutie vaii i^eassoc leerde punten. 1269.

VRiKS (m. s. d k). De invloed der teinp'^ratuur op de phototypie bij kieinplanijes

van .\venn sativn. lÜölJ.

vüLKANFORSCHUNQ (Verslit^ van de lleeren Martin en MoLEN(iRA\KF over eeue

circulaire van de kiin. preuss. Akadeniie betreft'ende). 288.

WAALS (j. D. VAN DER}. Aanbieding eener mededeelinp; van de lleeren F. E. C.

SciiEFi'Eii en J. P. TREUB:„Dampspaniiing3bepalingen van liet stikstoftetro.\yd " 39.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer Ph. Koiinstamm: „Over de

dauipdruklijnen van binaire stelsels bij ^eer uiteenloopende waarden van de

dampdrukken der componenten." 05.

— Aanbieding eener inedediielinu- vau den lieer J. R. Kat?,: „De wetten der

oppervlakte-iulsorptie en de potentiaalfunctie der niolekulaire krachten." 23ü.

— Benoeming tot lid der Cjminissie voar de uitreiking der Buïs Ballot- medaille. 284.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. K. C'. Scueffer: „Over het

systeem aet her-water." 437.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. E. U. Scheffer: „Over ijua-

drupelpunteu en de contiuuiteilen der driepliaseulijuen." 44ü.

— Bijdrage tot de theorie der binaire stelsels. XXI. 61.5.

— Aanbieding eener mededeeling van de ll'jereii Pu. Kohnstamm en J. Timmermans :

„Experimenteele onderzoekingen omtrent de mengbaarheid van vloeistoH'eu bij

drukken tot boven 3000 atmospheren." 783.

— Eenige merkwaardige betrekkingen, hetzij exacte of approximatieve, bij verschil-

lende stoffen. 801.

— De wet der overeenstemmende toestanden voor verschillende stollen. 9t7.

— Opmerkingen over den gang van de veranderlijkheid van de grootheid 6 der

toestandsvergelijking. 1074.

— Aanbieding eener mededeeling vau den Heer J. D. van der Waals jr : „Over

de verdeelingswet der energie". 1093. II. 1370.

— Over liet punt waarin ile vaste toestand verdwijnt ter beantwoording van de

vraag, in hoever dit punt vergeleken kan worden met het kritisch punt van een

vloeistof. 11S7.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. D. van der WAiLS JR: „Over

de vrije weglengte van ionen in electrolyten." 1391.

WAALS J R. (j. D. VAN D E r). Over de verdeelingswet der energie. 1093. I[ 1370.

— Over de vrije weglengte van ionen in electrolyten. 1391.
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WATRB (Over het systeem aetlier-). 437.

— (Over het steUel nmmoniuin rhodonant-thionremn-). fifiS.

— (Het stelsel iiatrimnsulfnat-niniignnnsulfant en) bij 35°. 1307.

WATF.RDAMP (De samendniklwnrheid van) bij en beneden het kookpunt. 92. 282.

WATF, lOiAN (n. J.). Mutatie bij Penicillium glaucum en Aspergillus niger onder

invloed van bekende factoren. 33.

— De kringloop der stikstof bij Aspergillus niger. 772.

— en .1. liöESEKEN. Eene biochemische bereidingswijze van /-wijnsteenzuur. 208.

— iJe werking vaa waterstoliouen, boorzuur, koper, mangaan, zink en rubidium op

de stofwisseling van .\spergillus niger. .")79.

— l)e kringloop van de fosfor bij Aspergillus niger. 1004.

— Pe beleekenis van kalium, zwavel en magnesium bij de stofwisseling van Asper-

gillus niger. 1347.

WATERMAN (n). Onderzoekingen omtrent de interne secretie van het pankreas. 1255

WATERSTOF (Het HALL-efl'ect en de verandering in den galvanischen weerstand der

metalen in het magnetische veld en bij het kookpunt van) en de temperaturen

daar beneden, l. 263. H. Het IIai.i. eHeet en de vermeerdering van den weer-

stand in het magnetische veld van bisniuth bij het kookpunt ran waterstof en

de temperaturen danrbeneden. 478. III. IV. Metitt^n over het HAUL-eflect en de

verandering in den weerstand iii het magnetische veld bij metalen en legee-

ringen voor temperaturen lusschen + 17° C. en —200° C. 481. 672. VI. Het

HALL-etiect bij nikkel en de verandering vun den galvanischen weerstand in het

magnetische veld bij nikkel, kwik en ijzer bij lage temperaturen tot het smelt-

puut yan waterstof. 88 1.

— (Het HAM.-efl'ect van legeeringen hij het kookpunt van) en de temperaturen

daarbeneden. 676.

— beneden het BoYLE-punt (Over den tweeden viriaalcoëfficiënt van eenatomige

gassen en van). 678.

— (Het HALL-elïect in legeeringen van goud en zilver bij Inge tempeiuturen tot

het smeltpunt van). 1035.

— Het HiLL-etlect bij Tellurium en Bismuth bij lage temperaturen tot het smelt-

punt van). 1044.

— (Over plczo-electrisehe en pyroelectrische eigenschappen vau kwarts bij lage tem-

peraturen tot die van vloeibare). 1277.

WATERSTOFioNEN (De werking van), boorzuur, koper, mangaan, zink en rubidium op

de stofwisseling van .Xspergillus niger. 579.

WATEusTon'EMPERATUiiEN (Weerstand van pyriet bij). 1051.

w E B E u (m A x). Jaarverslag vnn het Zoölogisch Insulindefonds over 1912 1310.

— en L. V. DE Beaufort. Over de zoetwatervissohen van Timor en Baljber. 133.

— .\aubieding eener verhande.ling : ,,Contribulions to the knowledge of Australian

fishes". 522.

WE «ER (s.) en H. Kamerlingii Onnes. Onderzoekingen over de inwendige wrijving

vau gassen bij lage temperaturen. II. Helium. 1385. III. Vergelijking der ver-

kregen uitkomsten met de wet der overeenstemmende toestanden. 153U.
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WRHHU (a ), II. KAMriiiiNGii Onms (II C. DoHSMAN. Onderzoekingen over de

inwendige wrijving viin giisscn liij Inge temperaturen. I. Wnterstof. 1375.

WEKRSTANu (liet llAi,i,-clle('l en de vernndering viiu den gnlvanisc.hen) der metalen

in het ningnetisehe veld en bij liet kookpunt van waterstof en de tem])eraturen

danrbeneden. I. 263. 11. liet llAi-L-ellect en de vermeerdering van den weerstand

in liet magnetische veld van liisniuth bij bet kookpunt van waierstof en de tem-

peraturen danrbeneden. 478. III. IV. Metingen over het HALL-efl'ect en de ver-

meerdering van den weerstand in liet magnetische veld bij metalen en legeeringen

voor lemperalurcn tussclien +17°C. en — 2Ü0° C. tSl. 672. V. Het HALL-ellect

v!in leg['( ringen bij liet kookpunt van waterstof en de temperaturen daar beneden.

676. VI. Het Hall elleot bij nikkel en de verandering van den gnlvanischen

weerstand in liet magnetische veld bij nikkel, kwik en ijzer bij lage temperaturen

tot het smeltpunt van waterstof. 881. VII. Het llALL-ellect in legeeringen van

goud en zilver bij lage temperaturen tot het sireltpunt van waterstof 103.5. Vlll.

liet HiLL-eliect bij Telliiriiiiii en Bisnuith bij lage temperaturen lot het smeltpunt

van waterstof 1044.

— (Verandering van den galvanisehen) door druk bij lage temperaturen. I. Lood. 888.

— van pyriet bij waterstoflemjieraturen. 1051.

— (Metingen van den galvanisehen) van pyriet bij lage temperaturen tot het smelt-

punt van waterstof. 1281.

— (De) van metalen bij Inge temperaturen tot aan het kookpunt van helium. 1305.

WKEiivooii&PELLiKG (Eeii) op langen leiniijn voor den Ooslmoessou op Java. 828.

WEGLF.KGTE (Over de vrije) van ionen in de electrolyten. 1391.

WENT (F. A. F. c). Aanbieding eener mededeeling van den Heer Joh. H. van

li'JUKOM : „Het verband tusschen den bladstand en de verdeeling van de groei-

snelheid over den stengel". 766.

— Aanbieding eener mededeeling van Mej. M. S. DE Vries : „De invloed der

temperatuur op de phototropie bij kieniplantjes van Avena Sativa". 1056.

w ER TH El M SA LOM o NS ON (j. K. A.). Zie Salomonson (J. K. A. VVebtheim)

WESTETiUiJK (j o ir.). Bericht van den Minister van liinuenlandsche Zaken dat

aan Mej. Dr. — een rijkssubsidie is verleend voor het bezoek vau het botanisch

laboratorium te Buitenzorg. 287. 1174.

w E s T o N-normaalelement (De eleciromotorische kracht van het). 1305.

MET (De) der overeenstemmende toestanden voor verschillende stollen. 947.

w T n A UT (j. p.) en A. F. Holleman. Over de nitratie der monochloortoluolen. 538.

w 1 c H M a N N (c. E. A.). Over rhyolieth van de Pelapis-eilanden. "86.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. Hutten : „Over orbitoiden

van Soemba". 391.

wiNKLER (c). Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. H. M. Klessens •

,,Vorm en functie vau het rompdermaloom getoetst aan de stryehnine-seo--

menlzones". 642.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. J. J. Muskens: „De achterste

langsbnndels en de manegebeweging". 656.
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wiNKLF.R (c). Overgelocjtliseerde alrophie in liet corpus geniculatum lülernle. 714.

— Versliig over een unnvraag om subsidie van de rednctie der Folia neurobiologica. 'J02.

— Aanbieding vnn eene mededeeling van den Heer C. T. van Valkenburg :

„Over bet voorkomen van een napspleet bij den mensch". 996.

— en Mevr. J. van Gilse—van West. Aanbieding eeuer verhandeling: „üas

(ieiiirn eines nmnurotisch idioten Miidcbens". 284.

Wiskunde. J. C. Kli'yver: „Over een dill'erentiaalvergelijking van ScHLaKu". 22.

— \V. Kapteyn: „Nieuw onderzoek omtrent de middelpunten der integralen van

ditterentiaalvergelijkingen van de eerste orde en den eersten graad". 2de gedeelte. 27.

— E. L. Elte : „'De regelmatigheidsscbaal van poljtopen". 1 13.

— L E. J. Brouwer : „Over cén-uénduidige continue transformaties van opper-

vlakken in zichzelf'. 5de mededeeling. 300.

— Uk. de Vries: „Over meetkundige plaatsen, stralen en nulstelsels, afgeleid uit

eene kubische en bikwadratische ruimtekromme". I. 309. II. 599. III. 815.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer P. H. Schoute : „Analytical

Ireatment of the polylopes, reguliirly derived from the regular polytopes".

Section II and III. 522. Section IV. 1052.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer B. P. Moors : „Etude sur les

formules (spccialeraent sur celles de Gauss), qui servent a calculer des valeurs

npproximatives d'une integrale definie". 522. Verslag hierover. 527.

— Jan de Vries: „Over de verwantschap der puntenparen, die harmonisch ge-

scheiden worden door een bii(uadratische ruimtekromme''. 807.

— Jan de Vries : „Over een stralenccmplex, die door twee kubische ruimte-

krommen wordt bepaald". 812.

— Jan de Vries: „Over eenige metrische eigenschappen der biquadratische ruimte-

krommen". 933.

— Jan de Vries: „Over stralencomplexen, welke uit lineaire congruenties kunnen

opgebouwd worden". 941.

— W. van Di'.it Woude: „Over Steinersche punten, in verband met stelsels van

negen (-voudige punten op vlakke krommen van den graad 3 p". 957.

— Jan dk Vhies: „Over bilineaire nulstelsels". 1061.

— Jan de Vuies : ,,Vlakke lineaire nulstelsels". 1070.

— W. Kaptevn : „Onlwikkelingeener functie naar de functies^ii(a;) van Abei,". 1204.

— Jan dk Vries: „Een involulie van geassocieerde punten". 1269.

— W. A. VersLüïs: „Over een klasse van o])pervlakken met algebraïsche asymj)-

totische lijnen''. 1329.

— L. E. J. Brouwer : „Eenigé opmerkingen over het sameuhangstype J". 1412.

wissELiNGii (c. van). Over het aantoonen van carotinoïden in de plant. 1ste

mededeeling. Afscheiding van carotinoïden in kristalvürw. 370. 2de mededeeling.

Verhouding der carotinoïden tegenover rengentiën en oplosmiddelen. 565. 3de

mededeeling. Blad van Urlica diocia L., bloem van Deudrobium thyrsiflorum

llchb. lil. en Ilaematococcus pluvialis Flot. 572.
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WISSELING 11 (c. van). Over de kerndeeliiig bij Eunotia iiinjor Knbenb. 701.

— Over intruvitale iieeralaj^en. 1239.

— Over (It'ii iiiic-leolus en de karyukiiiese bij Zygiiemn. 1485.

WOLFF (l. k.) en E. H. BCchner. Over het gedrag van geleien (gels) tegenover

vloeistotlen en liare dampen. 1912.

wooD (r. w.) en P. Zeem.^.n. Eene methode voor het verkrijgen van fijne absorptie-

lijiien voor onderzoekingen in sterke magnetische velden. IIB3.

\v o u u E (w. v .\ N u E r). Over Steinersche pvmten in verband met stelsels van

negen-pvoudige punten op vlakke krommen van den graad 3p". 957.

WRIJVING (Onderzoekingen over de inwendige) van gassen bij lage temperaturen, l.

Waterstof. 1375. II. Helium. 1385. III. Vergelijking der verkregen uitkomsten

met de wet der overeenstemmende toestanden. 1530.

w IJ H E (j. w. v .^ n). Verslag over eene verhandeling van den Heer J. H. F. Kohl-

BRUGGE. 713.

— Verslag over een aanvraag om subsidie van de redactie der Folia Neuro-

biologica. 903.

— Aanbieding eener verhandeling : „Studiën über Amphioxus". I. 1052.

— Over de metamorphose van Amphioxus lanceolatus. ]54'9.

wiJNSTEENZUüR (Eene biochemische bereidingswijze van l.) 208.

x.ANTUAHPY.i. AMPLExiCAUDAT.v (L5efrüchtung und Keimbildung bei der Fiedermaus).

2S4. Verslag hierover. 713.

IJZER koolstof (Het inverse optreden van vaste phasen in het stelsel). 428.

ZEEiiooGTE te Helder (De periodieke verandering van de), in verband met de perio-

dieke verandering van de poolshoogte. 1311.

ZEEMAN (p.). Benoemd tot lid van de Commissie van toezicht op het Centraal

Instituut voor hersenonderzoek. 3.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer T. van Lohüizen : „Reeksen in

de spectra van tin en antimoon." 7.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer T. van Lohüizen : „Translatie-

reeksen in lijnenspectra." 102. 138.

— Verslag over een verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken betrefl'ende

internationale conferentie over radio-telegratische tijdseinen. 1C6.

— Over de polarisatie van liet licht door de spleet van een spectroskoop en

daardoor teweeggebrachte fouten. 1)28.

— De roode lithiumlijn. Ilti4.

— en C. M. Hoogenboom. Electrische dubbele breking in nevels. 188.

— en R. W. VVooD. Eene methode voor het verkrijgen van tijne absorptielijnen

voor ondereoekingen in sterke magnetische velden. 1163.

ZEEPEN (Ofer den invloed van vetzuren en) op de phagocytose. 131t).

zenüwvkzels (Regeneratie van motorische) lang sensibele banen. 1179.

ZOETWATERVISSCHEN (De) van Tiuuir en Babber : 133.
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Z0N9VIRUCISTKRING (Uitkomsten vun de slruliiigsinetingen verricht in het pclipskanip

bij Mnastrictit tijdens de ringvormige) op 17 April 1912. 14Ü9.

ZOOLOOISCH-Insulinde Fonds (Jnnrverslag van bet) over het jaar 1912. 1310.

zotTEN (Over den invloed vnn eenige anorganische) op de werking derpancreaslipase. 289.

ZUURSTOF (Over de susceptihiliteit van gasvormige) bij lage temperaturen. 1535.

ZWAVEL (De toepassing van de theorie der allotropie op het stelsel! II. 426.

— (De dynamische allotropie van). 5de mededeeling. 1155.

— (De beteekenis van kalium), en magnesium bij de stofwisseling vau Aspergillus

niger. 1347.

ZWAVELMOUIFKATIE (Over een nieuwe). 396.

zwAVEi-MouiFiCATiES (Over liet verband tusschen de). 408.

ZW1ER3 (ii. J.). Onderzoekingen over de bnaii vnii de periodische komeet Holmes

en over de storingen in haar elliptische beweging. V. 201.

ZïGNEMA (Over den nudeolus en de karyokinese bij). 14S5.
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