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€1 m C o si 1 s k K eT a* & c t i © n.

Teile est la fécondité de l'analyse, qu'il suf.
fit de tiaduire dans cette langue universelle,
les vérités particuliéres, pour voir sortir
de Ifturs expressions, iine foule de vérités
nouvelles et inattendues.

ha Place, Syst. du Monde.

1 i •. '.',V ift 5' %1
^om den Coniska Refractionen egentligen är att be¬
trakta såsom ett specielt eller indeterminat fall af Re-
fractions och Polarisations phénornenerna i allmänhet, sy¬
nes en kort framställning af dessa sednare, så vidt de¬
samma af den vetenskapliga forskningen för det härva¬
rande 'hunnit^ utredas, icke främmande för i fråga varan¬
de ätnne.

Att en ljusstråle, då den träffar vissa krystaller, un¬
dergår så kallad Bifurcation, kände redan Bartholinus *),
Jivilken undersökt detta plienomen hos -Kalkspathen; men
den, som först hragte dessa isolerade data af erfarenhe¬
ten under bestämda lagar, är Hugenius **), Vibrations

*1 Experiraenla Orystalli Islandici diediaclasticj. Hafniaj 1670.
**) 1 ra i te de la furniere &c. Leide 16^0.



Theoriens utmärkte grundläggare. Han fann nemligen,
att om man betraktade den punkt af krystallens yta,
som träffas af strålen, såsom Centrum Oscillationis, bilda¬
de den uppkomna ljusvågen en förening af en Spher och
en Spheroid (Revolutions-Ellipsoid), hvilkas berörings¬
punkter med det primitiva Jjusvågsplanet bestämde den
klufna strålens directioner, och för deras hastigheter det
enkla förhållande, att

v* =z v'* -f- K sin* ot,

där v och vf betyda deu ordinära och extraordinära strå¬
lens hastigheter, K en constarit Quantität, variabel för
olika krystaller —• livadan attraherande och repellerande
dubbelbrytning — och oc den vinkel, den extraordinära
strålen gör med optiska axeln. Dessa båda lagar har dock
en sednare erfarenhet visat gälla blott för krystaller med
en Optisk aarel; och det är Fresnel, hvilken lika utmärkt
genom de nya upptäckter, hvarmed han riktat vetenska¬
pen, som, i speculativf hänseende, genom det inre sam¬
manhang och den allmängiltighet, han lyckats uppvisa i
de upptäckta phenomenerna, äran tillhör af att hafva
solverat detta detta problem afven för Krystaller med
2:ne optiska axlar. Biot har väl äfven, i likhet med
hvad La Place, utgående från principen lör den minsta
möjliga kraft, gjort för enaxiga krystallerpmedelst nya
hypotheser och i Emanations Theoriens tirida, sökt ut¬
veckla lagarne för Dubbelbrytningen i txåaxiga Krystal¬
ler; men som denna theorie i allmänhet står i strid med
erfarenheten, utan hvars verificationer theorien blott blir



elt bevis på uppfinnarens mer eller mindre snille, men
förlorar all betydelse i verkligheten, så kunna dessa un¬

dersökningar här helt och hållet förbigås.

De frågor, man vid Dubbelbrylning har att besva¬
ra, äro de samma, som vid naturligt ljus, nemligen be¬
stämmandet af dess Hastighet, Direction och Inten¬
sitet.

Hos en stråle, som undergått Dubbelbrytning, har
man att iakttaga j:ne slog of hastigheter, nemligen: 1:0
vågplanets vibrations hastighet, 2:0 dess fortplantnings ha¬
stighet och 3:o strålens egen hastighet. Orsaken bvarföre
man här talar om plana ljusvågar, är den, att, när man
betraktar en spherisfc ljusvåg på ett betydligt afstånd
från sitt centrum oscillationis, kan man anse ett stycke af
densamma infalla med sitt tangent plan; afven i elt okry-
stallinskt medium, där hvarje punkt af infalls ytan kan
anses såsom ett nytt centrum oscillationis, bjLir resultan-
ten af alla spheriska ljusvågorna ett plan, hvars fortplant¬
ningshastighet kommer att bii densamma, som sjelfvastrå¬
lens, och ske i en direction, vinkelrät mot nämnde plan.
I åter ett Krystallinskt medium, hvars elasticitet är olika
i olika directioner, kommer den plana ljusvågen att anta
olika -ställningar, och det är intersectionen mellan ett an¬

tal planer af föga lutning med hvarandra, som bestämmer
sjelfva ljusstrålen, hvars så väl direction som hastighet
således här måste bli olika med sjelfva vågplanetsfj— häri¬
från undantagas likväl elasticitets-axlarna, i hvilkas rikt?



ning ljusplanet blir vinkelrätt mot strålen-och problemet
af ljusvågens finnande reducerar sig derf.Sre till att finna en-
veloppeen till alla dessa planer *).

Man har således att först bestämma dessa planers rö¬
relse så till direction som hastighet, då nian sedan ut ur
den deducerade ljusvågens equåtion får sjelfva strålen be¬
stämd. Till den ändan behöfver man Fresnels så kalla¬
de Elasticitets yta, hvars construction närmare inses
af följande resonneruent **). Då en ljusstråle träffar ett
Krystallinskt medium, hvars elasticitet är olika i olika
directioner, måste den rubbning i moleeulernas läge, som
derigenom åstadkommes % uppväcka en Elasticitets kraft,
hvilken i allmänhet kommer att verka i en direction, oli¬
ka med den, hvari moleculerna vibrera, och den del der-
af, som infaller med moleeulernas vibrationsplan, förän¬
dra dessa vibrationers riktningar? likväl ges det alltid tren¬
ne sinsemellan vinkelräta directioner, i hvilka den upp¬
väckta kraften och de ursprungliga vibrationerna samman¬

falla, — Elasticitetsaxlarne, hvilka ehuru i allmänhet af
olika riktning för olika punkter inom den i fråga varan¬
de kroppen, likväl i de fall, theorien hittils behandlat,

*) Jemför härom Cornptes Retulus i858: Memoire sur la
réflexion et la réfraction de la lumiére, par Cauchy.

**) För dess närmare utveckling hän vis es läsaren till Fres-
nel's afhandling om D u bb elref ra c t i o n i Pogg. Ann. Band.
a5; äfvenså Herschel's: Traité de la Lumiére 1829 2:deln
pog. 170—178,



kunna anses parallela *). Föreställer man sig nu radii
vectores dragna i alla directioner och på dem stycken
afsatta, proportionella mot quadratroteu af den uppväckta
elasticiteten, så blir, om £ rrs elasticitets-ytans rad. ve-
ctor, och X, T, Z cosinus för de vinklar, den gör med
Elasticitetsaxlarna, ytans expression:

f = a2 X2 + b2 T2 4" c2 Z2,
då nernl. a, b och c beteckna värdet af q parallelt med
axlarna.

Denna ytas intersection med ett diametralt plan cex
+ ßy 4* yz — o, hvars normal gör vinklarne «j /3, y
med axlarne, bildar en kroklinea af elliptisk form, som
dock i tvenne speciella fall kan bli en cirkel, ncmligen
för oc2 + y2 + z2 r2 zzz constant rz b% äfvensom
a2x2 b2y2 + c2z2 = r4; om rätvinkliga coordinater
införas i stället för de polära.

Om nu en molecul vibrerar i ett plan parallelt med
ccx -{- ßy 4~ yz ^ °y måste den samma, då den nu sol-
liciteras af den i kroppen uppväckta elasticiteten, hvars
intensitet representeras genom radii vectores till Elasticitets
ytans diametral-section, beskrifva en kroklinea, hvilken i
allmänhet låter upplösa sig i 2:ne rätliniga sinsemellan vin-
kelräta rörelser, parallella med största och minsta rad.

*) Strängt taget, gäller detbloltför glas, hvilket olika cout-

piitneradt i olika directioner får dubbelbrytande egenskaper —
men äfven för 2- och enaxiga, 5-och enaxiga samt en och enaxi-
ga Kryställer, (enligt Roses benämningar), gäller det approxi¬
mativt j de hemiedriska formerna dock undantagne.



vectorn till i fråga varande section. Som dessutom des¬
sa vibrationer ske oberoende af hvarandra, måste det hit¬
hörande vågplanet vid inträdet i Krystallen dela sig i 2:ne,
hvilkas vibrationer ske i ofvannarnda riktningar, och hvil-
kas fortplantnings hastigheter uttryckas genom största och
minsta rad, vectorns storlek ; och som en olikhet i hastig¬
het alltid åtföljs af en olikhet i planernas läge , förklaras
deraf den dubbla bilden , som härvid uppkommer. För ett
vågplan, hvars vibrationer ske parallelt med Elasticjtets-ytans
ciikulära sectioner, måste alla egenskeper af lineart pola•
riseradt ljus att nemligen vibrera blott i 2:ne sinse¬
mellan vinkelräta directioner —- upphöra, och båda vågpla¬
nerna såsom tillika af samma hastighet sammanfalla till ett
enda. Normalerna till de cirkulära sectionerna kallas, i likhet
med benämningen for enaxiga Krystaller, Krystallens op¬
tiska axlar *). Fresnel uppgaf äfven, till att börja med,
samma definition på de optiska axlarne, men ändrar den
sedermara så, att han dermed förstår normalerna till sjelf-
va ljusvågens cirkulär-sectioner, och optiska axlar skalle
således bli de directioner, efter hvilka en ljusstråle pola-
riseras i en oändlighet af planer; dessa axlar skole vi
kalla strålax lar **).

*) Jemför Poggend. Ann. p. 265.
**) I Lame's Trailé de Physique forvexlas äfven dessa

namn, så att strålaxlarne kallas axes optiques, och de för¬
ra axes de refraction co n i q u e, hvilket sednare namn dess¬
utom är otjenligt, emedan conisk brytning sker efter båda
slagen af axlar.



Om nu Elasticitets ytan qz =za2X2 -J- bzY% -J- c*Z~
skares af ett plan otx ßy -+- yz zz o, för att då fin¬
na denna sections största och minsta Rad. ¥ector, så låt
dess equation vara

X =L pz, y ZZ qz

Enligt analyt. geometrien bli således
P1=-^=^=

1^1 -f-p* -\-q* Vi -\-pz -{- q*

z= 1 - . . • Wi
V i + P* + 9Z

Om dessa värden insättas i (i) och Rad. vector tillika
antas ligga i det skärande planet, bli

i1 + Pz *+" I2") ~azPz + b*qz c* . . ! (a)
o zz ctp + ßq -f y . . . (£);

differentieras dessa equationer i afseende på q,p och £,iås

(?' — °a) P + (?* — *>*) 2 = °

» + ^ = o ;

</<7
Elimineras härur — , blir

dp
—a^p—a —b&)qsz6":..'[c)i

tages sedan ur (b) och (c) värden på p och q, och desam¬
ma insättas i (a), gifva de, efter verkställd reduction,
för värdet på största och minsta rad, vectcrn zz vågpla¬
nets hastighet zz v, equationen
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ellar: t;4 — -f. c2) cc2 -f(aa -f- cz) ß2 -f (a2 + b2) y2 V
~\-b2c2cc2 a2c2ß2 ~j- azb2y2 ajh o.

*) Navier är den, som först tillämpat differenlial-equalionerpå små rörelser eller oscillafioner inom fasta elastiska kroppar;•sedermera halva Poisson, Cauchy och NfUtnan skrifvit i samnjaämne. Enligt den sistnämnde bortfalla alla skillnader i ettMed i i aggréga tioris- tillstånd vid beräkningen af ljusels rörelse,emedan de Hydrodynamiska equationerna förutsätta en Rubb¬
ning af de vibrerande delarne« läge, som skulle öfverstiga denstabila jemvigten. Utgående således från de partiella di ff, ren-tia l-equa tioper, som uttrycka dessa rörelser hos fasta kroppar,halva så val han som äfven Cauchy på analytisk vag kommittill resultater, olika, ehuru i. del hela analoga, med dein , b vil¬ka Fresnel medelst, på experimenter grundad, kalkyl erhållit.Sålunda måste ett vågplan, livais vibrationer ske i alla möj¬liga direclionep, vid ^inträdet i Krystailen dela sig i trenne li¬ka tjocka vågplaner, för hvilkas hastigbeter man i stallet lör
p2) får en equat. af 6:te graden och b vilkas vibrationer ske paräl-lelt med axlarne till en Ellipsoid. Således bildas i sjelfva verketö:ne stralar af polariserad! ljus, i hvijka vibrationerna ske bos
2:ne på tvären och hos den S:dje vinkelrätt mot vågplanet, ochljusvågen Idir en yla med 5:ne dukar, då Fresnel a blott har
tv en ne* Går strålen genom ett okrystallinskt medium, sam¬manfalla 2:ne af strålarne till en enda, och alla tre antagasamma riktning; ske tillika vibrationerna vinkeli ätt mot strålen,försvinner helt och hållet den enkla, hvårföre också i naturligtljus vibrationerna blott äro ti'ansversala. Alen som longitudi-»åja vdn-aGotier icke a st a-d k o mina intryck af ljus, och ofvan-riämade c,orislruclion äfven under vissa villkor återger den Fr.es-hel'ska, kan denna sednare anses tillräckligt noggrann, och så¬ledes i visst afseende hans ljusvåg i tbeorjen för ljuset vara det
samma som glliptiska rörelsen i Planettheorien. Jfr. Cauchy,Iheorie de la lumiere Mém. de 1'Aöad. Tom. io p. agö ochNeu man, Theorie der dobbelten stTåienbrechung". Pogg. Ann.XXV p. 4i8.
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Om man i equ. (2) successivt antager /3, y z= o, får
man denna ytas intersectioner med coordinat-planerna, och
equ. (2) reducerar sig till producten af tvenne faciorer
zz equationerna för en Ellips och en Cirkel, hvilka kom¬

ma att skära hvarandra för /3 zz o, om nemligen b zz me¬
delaxeln. För afskaringspunkterna ges det således blott
ett enda värde på hastigheten, och således äfven ett en¬
da motsvarande vågplan; men af det föregående är det
tydligt, att detta blott kan inträffa för normalerna till Ela-
sticitets-ytans cirkulär-sectioner zz de optiska axlarna,
hvilkas lägen härigenom bestämmas.
Antag /3 zz o i equat. (2)3 så blir:

. ( es2 72 1(vz ~ b2) {-^ + — ~\ = o,(V2 —-fl2 Vz C")
hvilken equ. satisfieras genom att antaga v zz b, som är
equat. för en cirkel. Insattes detta värde på t; i sednare
factorn, lås

ccz {bz — cz) yz {bz — az) zu o,
a2 -f 72 ZZ i,

hvarur fås de vinklar, som de Optiska axlarne göra med
Elasticitets axlarna a, b, c

/ _ /'fl* ~ b" n> ^ — C*" - V *zr? > ß = °--y -
Kalla rötterna till equ. (2) för 00 och s, allt efter som det
i fråga-varande vågplanet, är ett ordinärt eller extraordinärt,
för att då bestämma riktningen af detta vågplans vibrationer,
1»vilka ske vinkelrätt mot den rad. vector, som representerar
hastigheten, så kalla cosinus för de vinklar, som riktnin¬
gen af det ordinära vågplanets vibrationer gör med axlar-



ne, X0, r0, Z0, och låt såsom förut = pä, f ~ qz
vara equ. för den RV. som uttrycker hastigheten. Man
får således:

i i
*

p J q
dz dy d$ > ds dy d<f ^ dg

och p ^ ^ ^ dy'^ dy d/3 d/3 dy
Equat. (Jl) förvandlas till

X0 = -^Jt=r-===^V;
/(«V + f±\" . /rfex2VW ^{W W
r = %v,z, = %-v,

dp dp dp
eller om värdena på —- , — tagas Ur (2) och insättas

dos d/3 dy
får man:

ß ty yY— a . Y = - 7 _

■^
o (*a —aa)2;«/ 1 o (g2 —Z>2) ^0 (e*-~c2)Zc

då man för korthetens skull sätter

V _ ./' i ^ i
-«W, V (E2 — a2)2 ~ (s2 — 62)2 (f2 — c2)2'

På samma sätt får man äfven för det extraordinära planet:
y « . T^_ /3 ^7 y

— fla)2o' (a;2—i2)Z0;—(ca2 — <2)£0
om Xe, 77» Ze beteckna cosin. fö de motsvarande vinklar-
ne och

V - /' "2 , g2 y
V (B2—o2)2 (v2—b2)* (rS—ef


