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Engelska korvetten Challengers expedition. 

(Forts.) 
L >Uom oss nu undersrika de allm~[nna slutfiiljcler

na af Challengers observationer, och samtidigt elenned 
lagen för strömsättningarne, som derur framg<tt' till
rkickligt tydligt för att kunna ersätta de förut god- · 
kända teoriema. Det är omöjligt att hädanefter anse 
Llen ryktbara Golfströmmen såsom hufvudorsaken till 
\rattenstreimmarne i Atlantiska oceanen; dess inverkan 
till och med på stri5mmarne i Norra Atlanten måste 
betraktas såsom ganska begränsad. Det är af vigt att 
bestämma elen andel häraf som kan komma på denna 
ström, och detta bör äfven framdeles blifva ganska 
lätt. Från elen stora Eqvatorialströmmen, som sättes 
i rörelse af passaclvinclarne, afLlelar sig en gren till 
Caraibiska hafvet och Mexikanska viken; den utgår 
derifrån genom :Floriclalmnalen nied stor hastighet och 
ökad temperatur; cletta är den verkliga Golfstriirrnnen. 
Gående för.st nordvart bcijer Llen sig seelan småningom 
ostvart, dels till följd af amerikanska kustens rigtning 
och dels till följd af Lless vis inc1·t?:ce, umler passagen 
till lle höga latitnclcma .. På höjden af Sanely Hook 
eger elen, enlig-t kapten Nares, ännn en hastighet af 3 
mil i timmen, en breeld af omkring 60 engelska mil 
och ett djup af 180 meter. Kommen till Halifax bry
ter den sig i flera olika rigtningar, cless hastighet, tem
peratur och djuplek äro nn betydligt reducerade. I 
trakten af New-Foundlancls-bankarna mötes elen af den 
Arktiska strömmen från Grönlancl och Labrador, som 
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ytterligare fönnin:;kar ~les:; styrka och nmlsätter dess 
temperatur. Den utbreder sig då i horizontal rigtning, 
dess lljup minskas och dess temperatur blir lika med 
den som i allmänhet är rådande hos ytvattnet i At-

' lanten under 40:e breddgraden. De sista spån•n såsom 
en regulier ström glida i ostlig rigtning mot Biscaya
bugten. På V. 37° 30· urartar den till en svag yt
ström, unelerhållen af elen rårlande S.V. vinden, hvilken 
gifver elensamma en N.O.-lig direktion; den är då till
räcldig att fortskaffa de kroppar, som genom Golf
strömmen hlifvit fönla till miflten af Atlanten, npp 
emot str}inderna af E1tgland, Xorge, F~Lröarna och Spets-

. bergen. 
l~melle:rtid framstå af Challengers observationer 

gansim klart, att en god del af Eqvatorialströmmen 
går nordvart och sedan ostvart, utan att ingå i Carai
biska hafvet eller Mexilmnslm viken, likasom äfven att 
Eqvatorialströmmen i Stilla haf\·et, lrvilken genom 
Philipinerna och kusten af Kina erhåller en nordlig 
rigtning, bildar den s. k "J(uro.Siwo" eller Japanska 
strömmen. På samma sätt blifver en betydligt större 
vattenmassa än elen egentliga Golfstl'ömmen bortförd 
till midten af Atlanten uneler 25:e breddgraden; ännu 
finnes dock intet bevis föl' dess utst~·äckuing norr om 
Azorerna eller emot europeiska knsten. lVIan synes 
tvärtom eo·a sk~Ll antaga att denna stora vattenmas-

"' L 

sa återflittes till det>s tttgångspunkt nära kusten af 
Afrika. 

I dett<• fall ft•amsWller sig då sjelfmant denna vig
tiga fråga; till hvilken ot•sak måste man hänföra den 
nordliga rörelsen hos det våttenlager af 1,080 a 1,160 
meters djup, som allgifves af isathermerna och lodnin
garne fore "Porcupil+e'1? :M:11 Carpenter tvekar icke 
att forsäkra att densamma är en af följderna af den 
vertilmla cirkulationen, och att denna tillströmning af 
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varmt vatten emot polen har till änaamål, att ersätta 
det kalla vatten, som sjunker till botten för att der 
bilda elen kalla undervattensströmmen. Denna rörelse 
kan icke på ett tillfredsställande sätt förklaras genom 
Golfströmmens inverkan. Tionde isothermen som ut
går från New-Poundland passerar norr om Island och 
derifrån ostvart mot Nordkap. Det ~ir ett väl vågadt 
antagande, att en del af Golfströmmen skulle fortsätta 
i denna direktion, och ännu mera, att en annan skulle 
gå upp emot Baffins-viken. Det är derjemte föga tro
ligt att denna ström uppnår Europas kuster; det är 
svårt att meclgifva att Golfströmmen, sedan dess djup 
betydligt förminskats genom dess harizontala 1\tsträck
ning öfver en stor yta, skulle ånyo sammanträngas och 
samla nog rörelsekraft, att fullfolja sin väg emot den 
arktiska basinen, och undantränga det kalla vattnet 
till ett djup af 1,160 meter. 

l förbigående må anmärkas, att denna utbredning 
af Norra Atlantens öfra lager emot polen ingalunda 
är ett fenomen utan betydelse, enär Norraeuropas mil
da klimat deraf är beroende. Denna lyckliga omstän
dighet skulle man icke kunna tillsk.rifva den värme 
och fuktighet som S.V. vindarue medföra. Detta sy
stem är vederlagdt genom d:r Petermans talrika obser
vationer öfver Norra Atlantens och Ishafvets yttem
peraturer, framstäida på hans karta öfver isothermerna; 
dessutom visa observationerna öfver oceanens tempera
tur och atmosferen vid Norges kuster, att under vin
tern hafvets t emperatur ~ir afgjorclt högre än luftens. 

Den långsamma men oafbrutet fortgående rörelsen 
hos Atlantens djupa vattenlager är bevisad af nya fakta. 
Det är sålunda bekant, att på höjden af New-Fonnd
land isberg ofta gå sydvart mot Golfströmmen, bero
ende derpå, att rörelsen hos de umlre vattenlagren in
verkar på den nedsänkta massan. Ptt samma sätt har 
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man sett bojen, viLl hvilken ändan af den år 1865 af
brutna telegrafkabeln var nistad, drifva sy el vart och 

tillryggal~igga en distm1s af GOO mil på 76 dagar (8 
mil om dagen) uti en rigtning motsatt Golfströmmens. 
}'\Ian hade sålecles reLlall lång till tillbaka anledning 
att förutsätta umlerhafsströmmar, men Challengers ob
servationer bekr~ifta cleras tillvaro med mera visshet 
och noggrannhet. Såsom förut är visadt hafva cles

sa observationer ådagalagt samLandet mellan det 
band af kallt vatten som llelar Amerikas Golfström och 
cle umh·a lager , so m sträclm sig 1mcler nämnda ström. 
Detta bancl af kallt vatten har sålunda synbarligen upp
kommit, genom en förenin g af Atlantens mHlra lager 
uppförda till ytan, till följd af de uppgåemle grumlen 
på vestr·a sidan af basinen. Ett annat sl,~il för denna 

htijning är jorllens rotationsrörelse, som verkar på de 
från polen mot eqvatorn clri l'na vattenmassorna; ty på 
samma sätt som golfstriimmen och hela elen massa af 
ytyatten, som beger sig mot norelen ega beu~igenhet 
mot öster, till följcl af den större rörelsekraft de be
sitta såsom kommande från en zon med starkare rota
tioushasigh et , likaså meclför den kalla vattenmassan, 
som kommer från en zon med mimh·e rörelsehastighet 
en svagare r örelsekraft mot öster och flnner sig der
före dragen vestvart. Detta är för öfrigt icke ett 

enstaka faktum. 
Enligt kapten Saint-J olm, som uneler flera år krys

sat i Japanska hafvet, delas Kuro-Siwo på Japans 
ost1;:nst, hvilken ström stu1lClom äfven benämnes Stilla 

hafvets golfström, af ett liknande kallt baml. 
Doktor Meyer i Kiel, som Hinge studerat den fy

siska beskaffenheten af Östersj<:in och Nordsjön med 
dess kanaler, anför dessutom följande anmärkningsvär
da faktum : Större delen af Nordsjön utgör en del af 
don mimlre ~in 180 meters djupa plattform, som om-
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g ifver Storllrittmmiska öarna, och ~j enat· dom som skydd 
mot det från I shafvet, längs deras norra slPttnino· och 

.l. C) ) 

pit ett u.JUp af öfver 360 meters, rinnande vattnet. l\Ien 
hings Norges kust flnnes en kanal, nog djup att mot
taga en från Polarhafvet nedkommande ström af kallt 
vatten, h vilken sträcker sig ända till Simgenack; den

na lmll a ström höj er sig öi\er hanalens Yestra slutt
ning, och utbreder sig öfver Nonlsjöns bädcl ~-imla till 
Doggers bank. Temperaturen på östra kusten befinnes 
sålunda 8°,33 Jiigre än på den Yestra, och man kan 
iakttaga denna skillnacl p:L ganska korta distanser och 
på föga skilj aktiga djup. Så talrika och så påtagliga 
fakta, hYilka ej· kmma förklaras annat än genom D:r 
earpenters förordade teori, iiro i alla händelser kraf
tiga stöd för densamma. Betydelsen af de fenomen, 
som härleda sig tlerifl"ån är stor, ty llessa inverka i 
hög grad på , hafvets L::limat s;"tv~tl vicl ytan som på 
djupet. Om likv~il inflytandet af hafsvattnets verti
kala cirlmla.tion ~tr bestämmande för det seclnare, så 
måste clock meclgifvas, att detsamma beträffande clet 
förra kan till en clel mo<lifiems af elen hurizontala 
lokala ci rkulationen, som beror på vindarnes verknin
gar. ]\Ian kan göra hvardera af cle;;sa verkamle orsa
ker till föremål för umlersökning, åtminstone hvac1 be
träffar Atlant is k a o c e aJ w n. 

Det ~ir gifvet, att lnftens temperatur icke kan på
verkets annat ii.n at' de ytliga lagren i hafvet, och att 
ett kallt lager l:an hålla sig på ett visst djup, u tan 
att på ett miirklmrt s~it t föl'äntla. tem peraturen hos det 
lager, som, jd QTllltd af dess rnincll'e eg·entJi <rcL vio-t .___, .__ n o' 
flyter ofvanför; icke de;:;s miml t·e kan uneler vissa för-
hållamlen temp. ho;:; cle öfra lagr en vara betydligt 
mocliflerad genom den hos de und ra lagren. Till ex
empel , om en orsak, hvilken sum helst, kommer att 
åstadkomma en kuntilllterlip; hi.ijuing af det kalla vatt-
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net från botten mot ytan, så är det tydligt att de öf
ra lagren skola afkylas, hurudan än s~lst~·ålames 
. 1 .. Deta ··1 •. letta polarvattnets standtga upp-luver :can ar. . u . 

stigande, som förklarar det egendomli~a faktum, ~tt 
de högsta temp., som man observerat pa ?'tan af dJ~:
pa oceaner, äro betydligt lägre än dem pa, yta~ a~. fo
g~ djupa vatten i närheten af kusterna eller ~f mstang-. 
da haf. Sålunda finner man sällan temp. v1d ytan af 
de djupa hafven i heta zonen öfverstiga 27".8 o?h van-

l . O", :·r den märkbart under 26 °. 7. Längs Gumealm
l0 t-ll a . . 29o 

sten stiger yttemperaturen deren:ot ~~nhgm~.:tll .' 
och i April månall till och med till 32 . l hoda haf
vet stiO"er yttemperaturen i Aug. och Sept. till 33° el
ler till"' och med mera; uti medelhafvet up1mår den 24° 
till 26"7 under Sept. månad, hvilket är samma tem~. 
som vid eqvatorn, under samma månad. Likaledes bt-

b l ~11 r vattnets cirkuleranue rörelse yttemperaturen eld e w ·n 
i den zonen inom cle måttliga gränsema af 5°b b 
6"5 under Röda hafvets temp., så ofta olycksbringan
de for dem som befara detsamma under sommaren. 
Det är visst, att det flera hundra meters tjocka vatten
lager, som den omgående rörelsen beständigt förer från 
eqvatorn till Ilolerna, äfven om dess temp. enda:st o be
t rdli -t öfverstiger den normala temp. hos latttud~n, 

.) g . .. k'"ll .. tt är en vigtigare och effektivare varme -a a, an e .. mm: 
dre tjockt lager af en ännu högre temJl. Det .~r p<~ 
detta sätt som den stora vattenmassan, som dntves 1 

N.O.lig rigtniug midt igenom Atlant~n e~ot .~orra 
Ishafvet, formildrar klimatet på de Bntanmska oarne, 
Färöarna, i Norge och på Spetsbergen, en ve~·:mn son~ 
man origtigt tillsln:ifver Golfströmmen. 1\'löjhgen ma 
det tillåtas att här göra den anmäkningeu, ~t~ denna 
sistnämnda, intill seLlnare tider rådande, opmt?I.l har 
v~rit orsaken till att de sista tyska polarexpeditioner
na misslyckats. Sedan flera år tillbaka påstår d:r 

Peterman, >;om ät· fullt öfvertygn<l om ett öppet haf 
yi<l nordpolen, att bästa vägen, för att uppnå detta 
haf, skulle följa rigtningen af de11 antagna grenen af 
Golfströmmen, hvilken skulle passera N.O.:vart mellan 
Novaja-Sembla och Spetsbergen. Tvenne af den rykt
bare tyske vetenskapsmannen organiserade polarfärder 
hafva fullkomligt förfelats seelan 1867. Slntligen .ledes 
man, ntaf cle östenikiska officerarne Payer och \Vey
precht, till dessa tvenne slutsatser: l:o att tillvaron 
af ett öppet haf vid norra polen är ganska tvifvelak
tig och 2:o att, äfven om man antager att ett sådant 
existerar, man ej skall lyckas nå detsamma på den 
N.östra vägen mellan Spetsbergen och N ovaja-Sembla. 
Det är bekant att deras fartyg Tegethoff inklämdt i 
ett isstycke uneler öfver ett års tid befann sig i drift, 
ett rof 'för vindarna och strömmarna uti Ishafvet, och 
löjtnant Payer tvekar icke att bekräfta att Golfström
men ej utöfvat något inflytande på rörelsen af det is
block, hvaruti Tegethoff fastnat. 

Vänder man sig nu till sö<lra hemisferen, så fram
ställer sig sjelfmant elen frågan: lwarföre undergår kli
matet der en mycket mindre markerad förbättring än 
det uti norra halfklotet? Denna skilnad kan till en 
del tillskrifvas det faktum, att polarvattnet der intager 
en betydligt större volym; men hufvudorsaken är att 
polarstömmen har en benägenhet att sända en större 
vattenmassa i norra Atlanten; ty den delen, som föl
jer syclamerikas kust från Kap S:t Roch och sedan 
böjer sig syclvardt uneler namn af Brasilianska ström
men, är jemförelsevis svag. 

Om man nu unelersöker inflytandet af oceanvattnets 
vertikala cirkulation på klimatförhållandena på djupet, 
skall man finna, att temp. hos de undra lagren är helt 
och hållet oberoende af cle viikor som bestämma de 
terresta klimatena. Den beror uteslutande på des-
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sa lagers mer eller min(h·e l~ltta kommunikation mecl 
11olarregionerna eller nllenast med en utaf dem. Om 
man tänker sig att den södra kontinent, som for
<lom forena:le Sydmnerilm, Nya Zcelaml och Austra
lien, ånyo bildacies, och sålunda åtskiljde de södra ha f
ven från Söclra lshafvet, så skulle temp. på rljupet af 
h vanlera af dessa haf stiga uti ett förhållancie beroende 
af liittheten att kommunicera mecl södra lshafvet. ln
clisl;:a oceanen skulle sålunlla bilJa ett stort innanhaf 
mecl en temp. nästan lika hög som 1\Iedelhafvets. At
lanten skulle ännu mottaga Scidra lshafvets vatten, 
men inflytandet häraf komme att förminskas af clettas 
utbredning uti Atlantens södra basin, som skulle blifva 
varmare än elen norra, i stället för att elen nu är kallare. 
I Stilla oceanen, som i sjelfva verket komunicerar med 
norra Ishafvet emlast genom ett sund, alltför trångt för 
att låta någon större qvantitet af polarvattnet passera, 
slmlle slutligen temp. 11å djupet nästan bibehålla sig 
vid en vilrmegrad, som är normal för Lless kallaste 

zoner. 
En af cle vigtigaste följderna, som den nya läran 

om vattnets cirkulation medför, är att Llen gifver oss 
en annan förklaring, öfver tillvaron af arktiska fossiler 
ibland berg och vattenlagren i elen heta zonen, än den 
geologerna lemnat oss. lVIan har hittills icke funnit 
någon bättre förklaring öfver denna egemlomliga oregel
bundenhet än de periodiska förändringarna af jonlytans 
ldimat. Man antog, att isperi6den utsträckte sitt infly
tande ända till trakterna i eqvatorns ·närhet; några 

· gingo till och med så långt, att de förutsatte en be
tydlig rubbning af jordaxeln. Tack vare tillvaron af 
undervattensströmmar så blir förklaringen af dessa geo
logiska företeelser obeskrifligt enkel. lVIan vet, att det 
:;om nu är fast land fordom varit betäckt med vatten, 
liksom att tvifvelsntan kontinenter fnnnos till der hvar-
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est nu oceanerna fieo beliignn. Då bortfiirrles, till fö]j(l af 
den cirkulerande Yertikala r(irelsen, me(l l)olarhafvens 
vatten dessas lefvanrle tljumrter emot er1 vrttorn och af
lagrades dm· på sanrlbott.en, hvilken sistniimncla serler
mera bilLlats till de berg, hvarest vi i Jag återfinna des
sa djur. 

Det är på alldeles samma siltt som rle öfra vatten
lagren nu bortföra lemningar af djur och växter eller 
till och med lefvande sådana, härrörande ifrån str·än
derna i elen heta zonen, för att småningom inbäclrla 
.rlem i bottenlagren på kusterna af Norge, lslan<l och 
Spetsbergen, hvarest framtida geologer skola återfinna 
dem som fossiler. 

Men det är icke emlast genom inverkan p:'t hafvets 
temp., som elen stora oceancirkulationen berör cljurlifvets 
tillstånd; genom att till hafvets djup, för der lefvancle 
varelser, nedföra födoämnen och luft, blifver den icke 
mindre betydelsefull. Anmärlmingsvärclt är, att cljur
lifvet upphör i lYiedelhafvet nästan helt och hållet un
der 540 meter, uneler det djurfaunan i Atlantiska oce
anen ännu öfverflödar på ett flera gånger större djup. 
Enda sättet att förklara denna oregelbundenhet synes 
vara det stillastående vattnet i lVIerlelhafvet- Atlanti
ska oceanens vatten tillströmmar nemligen icke annat 
än genom ett tunnt ytligt lager- samt detta hafs jem
na temp., som icke tillåter Llet att bilda en egen cir
kulation af vattnet. 

Dessutom absorbera de organiska ämnena, hvilka 
de stora floderna medföra och hvilka småningom af
lagras på hafsbotten, vid deras sönderdelning nästan 
allt det syre, som vattnet innehåller, och lemnar blott 
föga deraf till djurlifvet. 

I de stora oceanerna deremot, blifver hvarje . vat
tendroppe i sin tur förcl till ytan, genom den stora 
vertikala cirkulationen, hvarest den, en Hlngre tid ut-
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satt för luftens inflytalHle, frigör sig från den npplö;:;ta 

kolsyran samt mättaL' sig med en ny portion syre, vid 

polen medför den detta syre i hafvets djup, och blir 

der således på nytt lämplig för andningsarganerna hos 

der lefvande djur. 
Samma verkande orsak, som tjenar att förse dju

ren på hafvets botten med syre, tillför dem äfven de

ras föda. En märkvärdig företeelse, som draggningar

ne med Challenger gifvit vid handen, är frånvaron af 

allt vegetabiliskt lif på :större djup än 540 meter; detta 

kommer en äfven att fråga: huru kunna då djur exi- . 

stera på hafvets botten. Om de icke kunde lefva af 

hvarandra, skulle de naturligtvis ej länge dröja qvar; 

det är derföre nödvändigt att den behöfiiga födan på 

något sätt tillföras dem. Detta problem är af en me

ra direkt betydelse för menniskan, än man vid första 

påseende kan finna. På bankarna vid Färöarne fiskas 

en myckenhet af torsk; dessa bankar hvimlar äfven af 

en slags sjöstjernor i hög grad begärliga för torsken. 

Dessa sjödjur åter, föda sig i sin tur af Globigerince 

hvilka betäcka botten i Atlanten. Nyssnämnda Globi

gerinre tjena sålunda icke endast att bilda de kritberg, 

hvaraf menniskorna, som lefva då Atlantiska oceanens 

bädd blifvit förvandlad till kotinent, komma att be

gagna sig, utan bidraga äfven till ntveckling af den 

förut nämnda fisksorten, hvilken tjenar till födoämne 

åt det nu lefvande menniskoslägtet. 

lVIen h var af lefva åter Globigerinre? Professor W y

ville Thomson har besvarat denna fråga på ett full

komligt vetenskapligt sätt; genom att visa huru de öf

re vattenlagren i oceanei1 oafbrutet absorbera organi

ska ämnen, härledande sig från de mi11dte djupa vat

tnen, äfvensom från elen vidsträckta Sargassosjön. När

varon af dessa organiska ämnen, i sådant tillstånd att 

de kunna tjena till djnrlifvets nnrlerhåll , har blifvit 
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bevis:u1 grnom J\ emi;dm mw l.·)•sm: J ._ l ' 
vm· ' :o"ii t la nmler D:r 

F rancldam1s ö h·m·in,;een de. 

De haf,·a bm·isat niinaron !' f <.le"" ~ :;1
, 11 0 

" .. 1 
o .. . u , ,,...,n < ... u cll SftVd . 

Pft stOlTe dJnp som i de ö f ra 10 0'1' ~]1 or·] l t .. l 
_ c u ö v ·' \_J 1 c c ar t en 

stora oreancirlmht.innen ::: om iir orsaken t 'tll l 

spridning. 
c en n a 

Det torde till<.Has äf\ren niimna några ord om de 

zoologi.slm och botan i,;ka ialcttageb erna un<ler denna 

kryssmng. Följande märkliga studier af l\1. Martins 

är.o Jmblicera<.le,. i Revue des Deu.x-~Monde s l ö Augn

sh 1874. Detaljel'lla deraf ii1·o högst intressegirvande 

med afseende å orJningen för sh·ömmar11a hvarmed vi 
.. . l 'llt ' ' ' 

sars ' I t sysselsätta oss. 

Flera egenuomJighet.cr uti faun an från hafsbot

t en hafva tydligen förorsakat natmforslmme svårig

heter. 

Vi tala icke om <.ljurlifvets existens på djup, hvar

est man förr trocl<.le att någon organisk varelse icke 

kunde lefYa. 

Denna fråga är utom allt tvifvel, såsom vi fram· 

deles skola se. Det är mindre lätt att förklara det 

utomor dentliga tryck, för hvilket dessa djur äro ut

satta, och som på ett djup af 4,000 meter uppgår till 

icke mindre än 400 atmosferer eller 413 kilogram på 

en qv. centimeter. Hvad som synes ännu mera märk

värdigt är, att man på dessa ofantliga djup funnit va

r elser , som äro färgade och försedela med väl utbilcla

cle ögon. lVIan har förut ansett ljuset såsom källan 

till all färgskiftning, och man har blifvit vand, att uti 

~ålor och klyftor, som äro utestängda för dagsljuset, 

1cke påträffa annat än varelser med blek och matt 

färg. Emellertid framdrager man nu ur hafvets djup 

12 
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sjöstjerJJor, sjUborrar och 1lötr1jur meu de hjärta~tr~ 

färger. 

Frågan om ögone:n synes ~innu mera svårlöst. På 
grunu af hittills antagna teorier har man nppstti.lt 
såsom regel, att djur, hvilka lefva i mörkret Lönt icke 
vara fösedda med synorganer. 

Man har till och med observerat, att vissa slag af 
insekter, hvilka under vanliga förhållaullen äro försed
ua med ögon, förlora dessa då de tmtler en mångfald 
af generationer vistas i mörka grottor. 

M. Forel har i Geneversjön, hvarest vattnet är 
mycket genomskinligt, utrönt att ljusets inverkan på 
chlorsilfver upphör på ett djup af 50 meter. Emel
lertid har man på Challenger, från betydligt större 
djup, upptagit djur försedda med ganska invecklatle 
synorganer. Sålunda upptogs genom skrapning på 
höjden af Azorerna, först på 1830 meter och en an
nan gång på 3600 meter, tvenne slag af crustaceer, 
hvilka · enl. M. Willimoes-Suhm betecknade typer af 
ett nytt slägte. Dessa djur voro icke allenast försetl
da med skaftade ögon, såsom vanligt på hufvudet, utan 
voro dertill försedda med tvenne särskildta hjelpögon. 
Det bör tilläggas att vid andra tillfällen hafva ombord 
å Challenger upptagits djur helt och hållet i saknad 
af ögon. Huru skall man nu förklara närvaron af 
dessa arganer hos blott en del af dessa varelser ned
.sänkta i ett ogenomträngligt mörker. M. Martins yt
rar härom följande: "Denna del af den zoologiska ve• 
tenskapen manar till_ nya forskningar, ty det handlar 
här om en fråga, som icke kan lösas endast genom 
spekulation utanfor de direkta iakttagelserna. Kan
hända skall man finna, att de förblindade crustaceerna 
i allmänhet lefva på de större djupen, under det att 
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de med synarganer föe~0dua endast tillfälligtvis uppe
hålla Rig l1er, oclt att dessa serbmre Yanligen lefva när
mare ytan. 

Synes icke denna enkla framställning af l\1. Mar
tins mana oss att än ytterligare uppmärksamma den 
vertikala omloppsteorien? De djur, som le:fva i de 
djupare lagren, ~iro i sjelfva verket föga egnade att 
med lätthet röra sig från ett ställe till ett annat; tle 
tortle dock snarare blifva transporterade med det vat
ten, i h vilket de lefva, och det skulle i så fall vara 
oceanströmmarne, som utgöra deras rörelsemedel. Är 
det icke ganska sam:olikt att de tillfälligtvis blifva 
nedförda på hafsbotten med l1et kalla vattnet i polar
trakterna, och att de återkomma till ytan samtidigt 
med detta samma vatten i närheten af eqvatorn. De 
tillbringa på detta sättet ena hälften af sitt lif i 
ljuset och den andra hälften i m·ch·kret; hvilken om
stänilighet sålunda kan utgöra en förklaring både 
på deras lifliga färger och tillvaron af deras ögon. 
De djur deremot, som äro helt och hållet i saknad af 
synorganer, lefva hufvudsakligen i de djupa vattnen och 
låta icke så lätt bortföra sig af vattnets cirkulerande 

rörelse. 
Slutligen kunna följande tvenne lodningar gifva 

oss en föreställning om de sannolika gränserna för 
djurlifvet på hafsbotten. Den 18 Februari, S.O. om 
Canarieöarna, emellan denna ögrupp Dc h Cap V erds
öarna, upphemtades med skrapan, från ett djup af 
4,060 meter, vulkanisk sand liknande den på 'l'eneriffa 
samt en korallgren, på hvilken satt tvenne mjölkfär
gade svampar, förenade vid roten och späckade med 
spiculce, liknantle i hög grad en fnösksvamp fästad på 
en ekgren. Två individer af ringmaskarnas slägte· åt

följde denna svamp. 
Djurlifvet är sålecles ännu möjligt på detta djup. 
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Några dagar sednare då skrapan icke nådde bot
ten förr än på ett djup af 6,600 meter, medfördes in
genting annat än en slags ehokoladfärgad lera, sam
mansatt af kiselsyrad lerjord och jernoxid, men utan 
spår af kalk och fullständigt i saknad af något orga
niskt lif. 

(Forts.) 
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Prof med ångfartyg, sädana de utföras uti 
den eligelska örlogsflottan. 

Under ofvanstående titel förekommer uti den en
gelska tidskriften Engineering för sistlidne år en serie 
artiklar, hvilka hemfalla under denna tidskrifts områ
de och som vi derföre här i öfversättning meddela: 

Då de gällande bestämmelserna för, och de system, 
hvilka följas vid försöken med H. 1\'Iaj:ts fartyg, natur
ligtvis äro att anses som ett resultat af den mångsidiga 
och stora erfarenheten hos de officerare, som användas 
vid dessa försök, så hafva de, uti dessa tider af om
sorgSfulla experimenter och exakta jemförelser, ett spe
cielt intresse; och det vore väl, om försöken med våra 
handelsfartyg - allt för ofta försök enelast till nam
net - utfördes med något så när samma precision och 
omsorg. 

Profvet på "elen uppmätta milen'' är helt naturligt 
gemensamt för alla fartyg; men de snabba och om
fattande förändringar, hvilka under de sednaste femton 
åren ägt rum inom vår flotta, hafva föranledt införan
det af ytterligare några prof af annat slag. Så t. ex. 
föranledde införandet uti vår flotta af tunga bepans
rade fartyg prof, hvilka under sex på hvarancla följan
de timmar utföras för full maskin och i öppen sjö, för 
att utröna, om den största kraft och fart, som erhöllos 
vid det korta profvet på den uppmätta milen, kunna 
bibehållas under en längre tidsrymd. Tvillings-propeller
fartyg och km-ta fart.Yg af Bellerophonsklass underka-
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stades en utförlig sene prof, för att utröna deras för
måga a t t vända. 

Då, å andra sidan, ombord på våra krigsfartyg 
maskinerna sällan uppch·ifvas till sin fulla kraft, och 
tvifvel uppstått, hul'Llviua vår eluarebesättning i all
mänhet skulle vara tillräcklig för gång mecl full maskin 
under i.iJven en måttligt lång ticl, så infördes, vid de 
samticliga försök som år 1872 ansULlldes med "Sultan" 

och "Bellerophon", prof, som med full maskin pågingo 
från 12 till 24 timmar, och hvilka utfördes med alla 
rustade fartyg 2:ne gc'lnger om året. 

Den stora kosti1aden för vår årliga kolförbrukning 
:föranledde andra försök, hvilka företogos, ibland med 
flera fartyg på en g,ång, ibland med hvart och ett för 
sig1 för att utröna elen verkliga kostnaden vid olika 
hastigheter, såsom en leclning under framticla resor för 
de kommenderande o:fficerarne och maskinist-o:fficerarne. 

Dessa prof, som vi här ofvan omnämnt, kunna kal
las de experimentala profven, och det är från dessa 
prof, som man erhåller vissa faktiska resultater, hvilka 
sammanföras och insändas till departementet. 

Det finnes också andra prof - s. k "runs" -
hvilkas uppgift endast är att afgöra, om maskineriet 
är i ordning för sjötjenst, och hvilka utföras tmder 
omständigheter, der elen starkare påkänning, som äger 
rum vicl profvet på elen uppmätta milen, är onödig, 
eller till och med olämplig. 

Vårt ämne sönderfaller sålunda helt naturligt uti: 
l:a Prof på "elen uppmätta milen" .. 
2:a "Cirkel "-prof. 
3:e 11Sextimmars"-prof. 
4:e Prof med rustade 11fartyg ". *) 

5:e "Ekonomiska" prof. 
G:e "Runs ". 

. ;,) ., Commis~ioued » triab. Öfv. anmlirkning . 
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Och vi ha!'va för afsigt, att, med afseende på hvart 
och ett af dem i detalj beskrifva, hvad som bör utrö
nas; hiu·u el etta sker ; och den omsorg, som bör iakt
tagas, för att försäkra sig om, att de utförts på ett 
riktigt ::;~1 t t. 

l:a. Prot' på U}lpmätta milen. 

För::;öket på uppm~itta milen har ett trefaldigt än
dam~U. Om fnlga är om ett nytt fartyg , s:1 utgör det 
ett föreg<lcmlc prof på maskinens godh et, den kraft, 
som maskinerila kunna utveckla, och den fart, som far 
tyget kan uppnå mi.clor cle mest gynsamma omstän
digheter, nemligen: nytt maskineri, lämpligt läge och 
ren botten. 

DfL fr.0Lga <Her är om ett gammalt fartyg, företa
ge.~ clet vanligen efter mera betydande reparationer, 
och meci undantag deraf att maskinerna icke i.iro nya, 
är det ett prof af alldeles samma art. 

Vi börja med farten. Den tid, &om bestämmes för 
försöket p:'t den uppmätta milen, väljes så, att tidvatt
net enelast skall flyta i en riktning på "milen" uneler 
hela 11rofvet. Åtgärder vidtagas äfven för en föregåen
de tnr på en half timma - eller så omkring - för' 
att få eldarua i goclt ståml, innai1 man kommer tiU 

milen. 
De "uppmätta milena, eller, för att uttrycka sig 

mera korekt, de ''uppmätta knopena vid våra örlogs
hamnar äro vi.ll bestämda både i afseemle å riktning 
och distans, e h ur u, naturligtvis, somliga Lättre än 

andra. 
I somliga fall är ~iktningen utmärkt genom bojar, 

i andra åter genom leclm~irken i land; distansen är all
tid mycket noga bestämd genom märken i land. 

När ''allting är klart för milen '' ombord och t id
vattnet passande, föres fartyget "till banan''. Följande 
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beskrifning på det sätt att gå till väga, som iakttages 
på däck, har afseende på ett prof, vid hvilket vi voro 
närvarail('te, och kan detta tagas såsom eu beskrifning 
på det vanliga förfaringssättet. 

När vi närmade oss till märkena, intog den officer, 
som hade öfverinseendet öfver profvet, och som för t ill
fället ~Lfven kommenderade fartyget, en sådan plats p<t 
däck, att han derifrån med lätthet kumle se märkena 
i lantl, ock beredde sig att tillkäunagifva det ögon
blick, rtii märlrona kom mo mic1t för hvaramlra; de o:ffi
cm·are, som balle sig ttlagt att observera tielen, place
rade ett med stor taJ-la fö1·scclt seknncl-ur nära kapte
nen , uneler det att en annan officer stocl färdig att gif
va signal till maskinrummet för ett ~inclamål, som vi 
skola beskrifva lii.ngre fram; slutligen iakttog lotsen, 
som styn1e fartyget, mycket noga, att det var inne på 
riktig kurs och icke ginLle. 

Vi lmmle se huru m~lrken8" niirmalle sig hvaramlra; 
vi hörde kapten ropa "Linlig '' ; och ett par sekunder 
efteråt, när rntirkena voro preci,; t i rak linie, ropade 
han "stopp". 

I detta ögonLlick annoterades t illen - timma, mi
nut, sckmd - och elen öfverenskomna signalen, ring
ning meJ elen vanliga telegraJklockan, gjordes till ma
skinnmunet. Emot slutet af den nppmlitta knopen 
hön1e vi :H,e1·igen ''färdig", n~lr vi niirmaele oss mär
kena., och ordet ''från", *J n~it· vi passerade lininen; vi 

i!~) Orden »Pth och »FrålH (»on » och ,off») anviinclas ofta så
som signnler föt· att. utmiirlm höJjan och slutet af den uppmtttta !mo
pen; men fl et iir tvifvcl und erkastad t, om det lir någon fördel med 
denna skilnad. Ordet »stopp->, auvU ndt i begge fallen, lir mera kiindt, 
och har den fordden med ;;ig, att observatören icke behöfver att 
tänka efter, - kan sl;e :;ura en paus och tliuka efter - hvilket ord 
han b<1r anviind a. I alla de fall, der en person har att observera 
ett furbigi'tcn•.!e förelllal och signalera det ti ll en annan är ordet 

ll:l7 

sågo huru till en annoterades; signalen gafs till maskin
rummet, och fartyget fortsatte med oförminskad fart 
framåt nog långt för att kunna vända för återturen. 
På samma sätt gjordes dess sex turer öfver den upp
mätta knopen, följande efter hvarandra så tätt som 
möjligt; tre gånger i en riktning och tre gånger i den 
motsatta riktningen. Från c1e sålunda erhållna fakta 
bestämdes fartygets hastighet för full maskin. 

När så är möjllgt - anställes äfven på ett lik
nande sätt prof för half maskin - "half maskin" be
tyder, att maskinerna gå så goclt ele kunna med ånga 
från endast haJfva antalet pannor, då pådragningsven
tilerna för cle öfriga äro stängda. Antalet turer öfver 
elen uppmätta milen för half maskin är inskränkt till 
(yra - två i en riktning och två i den andra. 

Låtom oss återvämla till elen person som observe
rar tid e u! Han och många amlra - synnerligast om 
profven äro af större betydenhet, såsom förhållandet 
var med "Devastations", viel hvilket vivoro närvaran
de - nöja sig icke med att enelast annotera det ögon
blick då fartyget passerar märkena. Den tid, som 
verkligen åtgått för att löpa öfvcr hvarje knop, uträk
nas; den fart, som motsvarar denna tid, neclskrifves 
från en hastighetstabell ; me\linm, första och andra, ut
räknas; inom några ögonblick seelan elen sista knopen 
är tillryggalagd iir J et slutliga resultatet kändt; ett 
mumm el - af tillfreJsst~lllelse i förevarande fall -
uppstår nu i stället för elen tystnad, som ägde rum 
under det man afvaktade utgången, och det blifver en 
allmän rusning efter frukost eller cigarrer, allt efter 
omstänclighetema. 

»olopp >>, om ett onl ens alls skall anviindns, verkligen det enklaste 
och biista. ::\Iycket billtre ii n, uu1 ,,, ,;jligt, ett skarpt slag, 1111gcfär 
Sotn met1 auktitll!i ;-; tl'IIS kluLLa. 



l[å rlet ntra biudt. att frukost och cigatyer ieke 
bestås, utan endast tolereras, vid profven mecl Hennes 
Maj:ts fartyg, och vi gifva de af våra läsare, som tänka 
aflägga en visit ombord vid dylikt tillfälle, det rådet att 
förse sig med smörgåsar. Det skola de fara bättre utaf; 
så gjorde m , tack vare en af de besökande ombord ; 
men bättre halle clet varit om de haft ett litet fönåd 

med sig. 
Den metod, som anv~imlcs af Amiralitetet för 

erhållande af medelhastigheten, är fi-amshild uti viel
fogade tabell.A1.1. Kolumn A. förklarar sig sjelf. Kolumn 
B. är tiLlen från "stopp" till "fvån " på elen uppmätta 
knopen, såsom ofvan besh:rifvits. Kolumn C. är den 
fart per timma, som svarar mot elen till, hvilken åtgick 
(kolumn B.) att tillryggalägga den uppmätta knopen. *) 

Farten i kolumn D. är medium af de respektive paren 
i kolumn C., mellan hvillm de ä1·o placerade. Sålunda 
är elen l:sta i kolumn D. medium af den l:sta och 
den 2:clra i kolumn C.; elen 2:dra i kolumn D. är 
medium af den 2:dra och elen 3:dje i kolumn C. o. s. v. 
Farten i koltunn E. är medium af de respektive paren i 
kolumn D.1 m_el~m1 hvilka de äro placerade. Såluucla 
är den l:sta i kolumn E. mellium . af elen l:sta och elen 
2:clra i kolumn D. o. s. v. Slutligen är medium af elen 
"Andra ll:l.e.clelfarten" - d. v. s. deras summa divide-

·, • ' ~ . - l ' • 

rad med deras antal - lien "verkliga meclelfarten. 

''') Antal sekunder per timma. 
fart per timm a. 

Antal sek. att t.illryggal:igga. de r~. Ul.>ptn. l\.uopcn. -

'l'alwll I. 

Utvisande ~\..miralitc tct.s metod fljr h~irl erlantle af (leu 
verkliga medelfarten af ett fnl'tyg från dess si~enbara fart. 

Hennes lVIa:j:ts "Stemfirst ". 

A. l3. c l D. E. 

rfUl'CJlt') N:o Ouse1vemd F· .1 ,fl . t' 1 l Fur;; t a med0l- A n dn,; medel-
tid .u . e CI '' . farL eu . fart en . 

llllll. se le 

l. 3. 55. 15.320. 

:z . '·' u. 3 
17 40(). 

l O.l:72 17.528. 
17.5Gl. 

3 . 3 . 53. lti.4 5 l. 17 643 . 
17.725. 

'i '·' o. 20.000. 17.53(). o . 
17.347. 

5. 4. 5. 14.G!H. 17.431. 
17 .5.16. 

G. 2. 5.7 20.330. 

l Verklig med elfmt l. 17.534. l 

Att detta är fartygets verkliga medelhastighet ge
nom vattnet, är icke vill första ögonkastet fullkomligt, 
om ens alls klart, och det lönar väl mödan att offra 
n:'tgot bå:de tid och utrymme pf~ att visa, att i detta 
fall, åtmin.3tone, resultatet är i det aldranärmaste korrekt. 
Vi äro så mycket mera böJLla för att g öra detta, som 
vi längre fram, hafva något att siiga angående andra 
metouer att bBräkna meuelfiuten från farten efter tiu. 

Vi hafva förut sagt1 att tiden för profvet bestäm
mes så, att ticl vattnet skall flyta enelast uti en riktning 
på "milen" uneler hela profvet. Som den tid, som för
flyter mellan de olika turerna, endast är så lång, som 
erfordras för att få fartyget rumlt för ny tur, så är 
det klart, att turerna börja efter nästan lika långa 
mellanrum i tiLl. Dessa mellanrumvoroför "Stemfirst 11 

ungefär 12 minuter h vardera. 
En flyktig blick pit 'l'abell l vi<lar oss, att under 

profvet tidvattnet var grad vis tilltagande i hastighet ; 



ty farten meLl tiLlvattnet var Hl.67~, 20.000 och 20.339; 
och elen rörsta och sista turen emot detsamrna var 
den 15,3:20 och 14,694. Det förefaller, som om det skulle 
vara on oregelbumlonhet i fart vid elen andra ttu-en 
mot t i el vattnet, 15,472, 1neu clenna U ter sig fullkomligt 
förklara genom elen stora hastighet, som maskinerna 
npJmåLlrle uneler denna tur. 
Låt S = fartygets fart genom vattnet, hvilken anses 

vara konstant. 
Lit rr 

1 
T 

2 
etc. vara tiuvattnets hastigheter uneler för
sta, andra etc. tnren. 

Hiirifr:m fCc vi för profven mecl ''Stemfirst'·: 

r 
l:a turen S - T ) 
9 . ., __ s + T

1

2 Il 
l 

"-'•OJ )J 

3:e , S - Ta \ 
Obsenerad fart \ s + T 1 (l.) 

l 4:e , 4 l 

t 
5:e - S- T n s 1 
6:e " - s + rr 6 .i 

H varifrån v1 erhålla första medelfarten: 

j
. 1:<t och 2:a t m en = S- ' l 2 (T 1 - T 2)~ 

2:a " 3:e ,, = S + '/3 (T 2 - Ta) 
För::;~a me- 3:e , 4:e , = S- 1

/ 2 (Ta - T 4 ) (2.) 
clel±arton 4. ,., . _ e< + 1 ' (T _ T ) .e , o. e , - >-:> 12 4 s \ 

5:e , 6:o , = S + '/2 (T5- T6) J 
(T 

1 
- T 

2 
), (T 2 - T 3 ) etc. ii ro skilnaclermt mellan 

tidvattnets successiva hastigheter, och om vi i stället 
för clessa insätta Dll D 2 etc., så lnuma v1 skrifva 
första meLlelfartcn på följawle sätt: S - 1

/ 2 D 11 

S + 1
/ 2 D 2 etc. 

H varifl"ån vi erhålla andra meLlelfarten: 

f 
l:a turen S - 1

/ , (Dl - Dl) ) 
Andran~e- 2:a , S + 1/4 (Dl- Da)} (3.) 
clelfarten \l3:e , S :14 (Da - D,) J 

4:e , S + /4 (D, - D,) 

:M:en D 1 - DJ, (D~ - D 3 ) etc., iiro skilna-
clerna mellan tidvattnets sn ccessiva hastigheb:;r; och 
om vi istället för dessa insätta d1 , u2 , etc, s~L bm
na vi skrifva andra medelfarten umler denna form: 
s - 1

/, al, s + 'i. d. , etc. Och vi erhålla såsom 
verklig medelfart för "Stemfirst", genom Amiralite
tets metod, S - 1

/ 16 (el, - d 2 + Ll3 - el,). Vi taga 
icke mycket fel, om vi påst!i, att uneler de omstämlig
heter, som ägde rum vid detta prof, tidvattnets hastig
het tillväxte uti en konstant proportion för hvarje tur 
- el. v. s., att D 1 =· D 2 = D 3 , etc.; men på samma 
sätt som tidvattnets hastighet uneler dess stigande eller 
fallande varierar från noll till dess maximum, så måste 
äfven skilnaderna uti denna variation förhålla sig; 
och man antager clerföre, icke att de första skilnacler
na D uti tidvattnets hastigheter, utan i stället att de 
andra skilnaclerna d äro lika med hvarandra. 

Häi·igenom blifver det resultat, vi ofvan erhållit, 
= S - 0., d. v. s. kan antagas vara lika med elen verk
liga meclelfarten. 

Uneler vissa andra förhållanden är värdet af d icke 
konstant; men, i alla händelser, antingen försvinner 
termen 1

/ 16 (c1 1 - d 2 + da ·- d.) helt och hållet, eller 
är elen så liten, att elen kan lenmas utan afseencle. 
Detta gör, att man i allmänhet antager, att el är kon
stant; och 11<'t detta antagamle baserar sig Amira
litetets metod för beräkning af den verkliga medel
farten. 

slutligen är det nödvtincligt att, så länge man har 
att göra med bestämmandet af ett fartygs fart, man 
undviker hvarje känd orsak till f<=ll, om icke fullkom
ligt, åtminstone så mycket som är praktiskt utförbart. 
Den för tillfället kommenderande officeren, som van
ligtvis är "the Captain of the Steam l~eserve", är di
rekt ansvarig för att profvet utföres på ett lämpligt 
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s~itt. Det finnes ingen ~annol ikhet fiir , att <lenna officer 
hvarken skall tillåta ll'lgon aJvikning ifrån den viii 
kiinua och väl u.tstakacle llnie, utefter lwilken fartyget. 
skall löpa, ej heller att han skall signalera "på" ellflr 
''från" före eller efter då mLirkena äro i rak linie. 

Den officer eller de officerare, hvilka skola anteckna 
tiden, hafva intet personligt intresse af fartygets fart; 
och deras antal, äfvensom den omständighet att så mån
ga åskådare finnas, förekommer helt och hållet miss
tag på detta område. Till följe deraf, att tidvattnets 
riktning är konstant, att antalet turer iir sex och att 
turerna utföras tätt på hvarandra fram och tillbaka, 
o-öras alltid tre med tidvattnet ocl1 tre emot detsamma, 
b 

hvarigenom den förändring i fart, som härflyter från 
variationen uti tidvattnet nästan reduceras till en kon
stant. Den här ofvan utvecklade metoden för bestäm
mande af den verkliga medelhastigheten utestänger de 
fel som härröra från den oupphörligt föränderliga ha
stigheten hos tidvattnet. 

. Emellertid förefaller det oss, som om sjelfva den 
observerade farten icke vore fri från fel, och att deraf 
måste uppstå ett slutligt misstag af en viss betyden
het, härledande sig från oregelbundenheten uti maski
nernas hastighet. Vi hafva redan förut fäst uppmärksam
het på den motsägelse, som tyckes visa sig vid den 
andra turen emot tidvattnet, som "Stemfirst" gjorde, i 
det den ernådde ett högre resultat än under den för
sta, ehuru den gick emot ett hastigare tidvatten, och 
detta törmodligen töranledt deraf att maskinerna under 
denna tur händelsevis uppnådde en större hastighet. 
Det är omöjligt att helt och hållet undvika ojemnhet 
uti maskinhastigheten, hvilken kan uppkomma, vare 
sig tillfölje af brist på likformighet uti eldames sköt
sel, eller från vindens vexlande inflytande på fartygets 
fart eller på ventilationen i eldrummet, då fa1·ty-
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get löper i motsatta riktningar ut0fter <lem nppm~it.ta 
milen. 

Vi foreslå. tlerföre följande meto(l för att nn(hika 
tlylika fel vitl profvet med "Stemfirst, och vi ho, nt.t 
en dylik korrektion borde användas uti alla sådana fall, 
der förändringen uti maskinhastighet uneler de olika 
turerna synes vara mer än vanligt stor. 

Låt summan af medium antal slag, som de båda 
paren maskiner gjordt under de sex turerna (kolumn 
B. Tab. 2), divideras med summan af elen observerade 
ticlen (kolumn C. Tab. 2). 

Kalla qvoten det verkliga medelantalet slag per 
minut. 

1,512: 20 ~ ~ = 72.40. 
Antag att fartygets hastighet för små fårändrin

gar varierar direkte som maskinhastigheten och beräkna 
derefter den korrigerade farten uneler de olika turerna. 
På så sätt får man för den första turen: 

j Med. t '/Verkligt medel-~ l slagu~rert~1~.e~. antal slag uu - Fart efter tid. Korrigerad fart. 
der profvet. 

72.38 l 72.40 l 15,320 l 15.324 

På detta sätt hafva vi beräknat följande tabell af 
korrigerad fart och medelfart, och vi finna att den så
lunda erhållna slutfarten är något högre än den från 
originalberäkningen öfver profvet. För vår del betrak
ta vi denna såsom fartygets verkliga meclelfart. 
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'"' --V"'t;,.J~-
et- ligt om alla prof med ångfartyg ledeles med samma 

~ ::::: ., }-<o~ o och dem, h vilka utföras med ~~s~~ ~ 
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L å tom oss utveckla saken våra läsare vilja, ;i' om 

ad d. era till sammans farten efter tiu vid profvet med 

"Stemfirst" (kolumn C. Tab. 1), och dividera summan med 
13 
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6, så skola de på detta sätt erhålla en medelfart af 
17.579 - ett resultat, som med ungefär 1

/ 2 0 -dels knop 
öfverstiger den "verkliga medelfarten", 17.534. På 
samma sätt blifver medium af den korrigerade farten , 
(kolumn E. Tab. 2) mera än 1

/ 10-dels knop högre än 
den v er kli g a korrigerade medelfarten; de äro som 
17.649 till 17.542. 

Ett mera i ögonen fallande sätt att komma till 
precist samma resultat är att addera tillsammans me
dium af det första paret turer (1:a och 2:a), medium af 
det andra ]Jaret (3:e och 4:e), och medium af det tredje 
paret (5:e och 6:e), och att elividera deras summa 
med 3. 

Det kan visserligen vid första ögonkastet synas att 
det ~ir både rätt och billigt att antaga, det medium af 
media af r1e successiva paren af turerna är elen verk
liga medelfarten; men då vi hafva sett att t. ex. för 
"Stemfirst" denna metod gifver ett högre resultat än 
Amiralitetets metod, och då vi veta, att resultaten 
efter båda metoderna blifva i somliga fall i praktiken 
nästan lika och i andra åter störst efter Amiralite
tets metod, är det ju lämpligt att visa utsträckningen 
utaf . detta fel och uneler hvilka förhållanden det kan 
insmyga sig. 

Låt liksom förut S vara fartygets verkliga medel
fart genom vattnet, och T 1 , T 2 , etc., tidvattne.ts hastig
heter under den l:a, 2:a, etc. turen. 

"Farten efter tic1" blifver då: 

1:a- - S+ T1 
.2:a- - S+ T2 
3:e- - S+ Ta 
4:e- - S+ T, 
5:e - - S+ T 5 

6:e- - S+ T" 

De öfre eller undre ) 
tecknen begagnas allt ~ 

~~~:~~ ;~:e~:~l:1~~1~!~ ~ 
tidvattnet. J 

(4.) 
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Härifrån den "förta" medelfarten : 

JYfeclium af l:a och 2:a - - S+ 112 (T1 - T 2). 

, af 3:e och 4:e - - S+ 1
/ 2 (T3 - T 4). 

, af 5:e och 6:e - - S+ 112 (T5 -- T 6) . 

Och meclitun af dessa media är: 

S_±_ 1
/ 6 ((T 1 -T 2) + (T 3 -T 4

) + (T5 -T 6)).-(5). 
Kalla Du D 2, etc. skilnac1erna uti tidvattnets ha

stighet mellan l:a och 2:a, 2:a och 3:e, etc. turerna, 
och låt D vara positift eller negatift allt efter som 
hastigheten är aftagande eller tilltagande; formel (2) 
kan då skrifvas : 

S+ 1
/ 6 (D 1 + D 2 + D 3) - - (6). 

H varutaf det är tydligt, att, om medelfarten be· 
räknas på detta sätt "från farten efter tid'', den 
officer som utför försöket endast behöfver att göra sin 
första tur emot ett tidvatten af tilltagande hastighet eller 
rned ett tidvatten af aftagancle hastighet, för att erhålla 
ett resultat, som medelst qvantiteten 1/ 6 (D1 + D 3 +D s) 
öfverstiger det verkliga. 

Skulle det inträffa att han gör sin första tur mecl 
ett tidvatten af tilltagande hastighet eller mot ett 
tidvatten af aftagande hastighet, så förlorar han ge· 
nom denna metod en fart, som representeras af 
1f

6 
(D

1 
+ D

3 
+ D 5); och i sådant fall hac1e det v~rit 

mycket bättre för honom att gå tillbaka till Annra
litetets metod, sannande dgt gamla ordspråket att "är
lighet varar längst". 

Händer clet åter, att tidvattnet är sådant att det 
under en del af tiden är tilltagande i hastighet, och 
under den andra tiden är aftagande, så skall han fin
na resultaterna efter de båda metoderna hvarandra 
nästan lika, och detta ju mera perioderna af tillväxt 
och aftagande blifva hvarandra lika. 
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Den som är varnac1 i tid, har ett försvarsvapen i 
sin hand. Vi öfverlemna derföre åt fartygs-ägarne sjelfva 
att hålla på, att medelfarten af deras fartyg beräknas 
efter Amiralitetets metod, och vi gå vidare till andra 
detaljer af profven på den uppmätta milen. 

(Forts.) 

19!1 

Om kompassens deviation. 

Som kompassens deviation ofta undergår stora för
ändringar, dels då fartyget är nytt och af jern, ]war
vid den subpermanenta magnetismen till en början är 
i starkt aftagande, dels vid ortförändring eller då in
klinationen till eller aftager, hvarvid magnetiska po
lerna i det vertikala jernet blifva starkare eller sva
gare, dels af jernhaltig last eller andra anledningar, 
- är det får navigatören alltid af stor vigt att ge
nom observationer på himmelskroppar eller genom 
pejlingar af föremål på land kontrollera deviationen 
och utröna dess storlek. Det inträffar dock ofta vid 
dessa tillfällen att deviationen endast kan eThållas får 
några få streck, dervid om möjligt de åtta hufvudstrec
ken böra stäfvas; navigatören nödgas då att genom 
beräkningar eller, ehuru ej så noggrannt, genom devia
tionsdiagram förskaffa sig deviationen för öfriga kom
passtreck. Formler och reglor för dessa beräkningar 
finnas uppgjorda af engelska matematikern Archibald 
Smith och hafva redan länge varit kända. En del för
enklingar och modifikationer häruti utarbetades sistlid
ne år af föreståndaren för observatoriet i Bergen, herr 
J. J. Åstrand, och då dessa formler och reglor dess
utom hafva företräc1et af att vara mera korrekta, tor
de de af tidskriftens läsare emottagas med intresse och 
anföras derföre här nedan. 
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Om "A·J•chibald Smi-ths metod" (ö1· bet·älming af 

kompassens lokaldeviationer, samt ett par enklare och 

noggrannare metoder för samma ändamål. 

Af J. J. Åstrand. 

Som bekant, beräknas kompassens lokaldeviationer 
vanligen efter den af Archibald Smith föreslagna me
tod, h vilken analytiskt representeras af den på theorien 
för periodiska funktioner grundade formeln: 
(I) .. On = A + B sin n. 11 1

/ 4° +O cos n. 11'// 
+ D sin 2n. 11',, 0 + E cos 2n. 11'//, 

hvari On betecknar deviationen för det nte af de 32 
kompasstrecken, räknad t från N ord öfver Ost, och 
A . . . E konstanta koefficienter, bestämda efter minsta 
qvadratmetoden, som funktioner af de, under fartygets 
omsvajning, genom pejlingar af ett a:flägset objekt, 
funna sannolika o0 o8 o16 o24 för de kardinala kompas
strecken Nord, Ost, Syd och Vest, o, o,l a 20 å 28 för 
de interkardinala NO, SO, SV och NV *) 

Det är tydligt att den, endast fem termer inne
hållande formeln (I), blott approximativt återgifver de 
åtta gifna deviationerna, och att man, genom att be
räkna de öfriga 24 obekanta efter denna formel, väl 
erhåller sannolika värden på desamma, men ingalunda 
de sannolikaste som kunna erhållas af de åtta data. 
Dessa värden finnas, när man till (I) fogar de tre ter
merna: 
(II) . . F sin 3n.ll'/j 0 +G cos 3n.l1 1

/ 4 ° +H cos4n.l1 1/ 4 °7 

och uppställer ett system af lika många sådana eqva
tioner, som antalet af de gifna deviationerna, och hvil
ka alltså hafva formen: 

*) A manual of scientific enquiry, 3 Edit. , p. 114, och Anleitung 
zur wissenschaftlichen Beobachtungen af Reiseu, heraugeg. ·v. Dr G. 

Neumayer, p· 667 . 
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(III) ... o" - A + B sin n. 11'/, 0 +C cos n.ll' /.0 
+D sin2n. ll'/, 0 +Ecos2n.lll/4

° 
+F sin3n. 11'/, 0 +Gcos3n. ll'/,o 

+H cos 4n.ll' /, 0 , 

samt derefter bestämmer de värden af A . ..... H, som 
satisfiera dessa eqvationer. 

Man har nemligen, då i (III) successivt sättes n= 
O, 4, 8, 12, 16, 20, 24 och 28: 

~ 
-c, o. o. 0., 'c. o. o. 'ö:" 

w ~ ~ " ~ ~ ~ o 
CD • Q Cl W 

~: 
c:> • 
o . 
00 • ..,. . 
CJ( • 

o • 

l:+ l+ : 
~:'W~~ : 
c:> • c:> • c:> • 
o . o . o . 
oo. oo. rn, 
fl::... fl:>. • ..,. • 
o,; : Ot • o.; : 

g . 
00 • 
..,.; 
o~ . 

o 

l+ 
'W~ 
(:l : 

?il . 

fl:>.: 
CJ( • 

o • 
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Detta eqvqtionssystem satisfieras af: 

1J} =1/s((a+e) +(c+g)) 

~} =lf,(i+f) 
(V) . . ... . ca} 

=l f, (b+ 7.;) 

då 

D 
E 

~} = 00 + 016 

~} = o, + 020 

{} = 08 + OH 

1} = 012 + 0~8 
i} = (el + h) sin 45°. 

.. 

k . 
Sedan A .. . .. . H blifvit beräknade och substitue-

rade i (III), erhållas exakt de gifna deviationerna, __ oc~ 
fö~jaktligen också de sannolikaste värdena af de ofn-

ga 24. .. . 
Härvid är att märka att de fem forsta koefficwn-

t , A E beräknacle efter (V), äro iclentiska med erna .. · , . . 
tle, med samma bokstäfver betecknade koefficienter 1 

"Archibalcl Smiths me to el"· 
Beräkningarna efter (III) förenklas bety~ligt ge

nom att först söka hjelpvinklama P, P• P", och koeffi
cienterna B', D', F•, efter: 

c 

ltang P = B 
E 

tang P' = 75 

(V) ..... -~tang P"= ~· 
B' = B see P 
D' = D see P' 
F' = F see P" 

' 
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Man har då, i stället för (Ill) 
(VI) . . On =A+ B' sin CP+ n .11' /4 °) +D ~in (<P+ 2-n 

. 111,' / +F' sin (;P , + 3n . 11' '
4
°) 

+ 11 cos 4n . 11' //. 
Skilnadema mellan ·de efter (VI ) beräknade san

nolilwste deviationer och de enelast san nolika, som be
räknas efter Archibald Smiths metod, eller formeln (I ), 
och h vilka s kilnalle r generelt exprimeras med (II), 
uppgår, som senare skall visas, ofta till mera än en 
tredjedels grad, och stundom till och med till en half 
grad. Dessa skilnacler äro dock, i nautiskt hänseende, 
af ringa eller ingen betydenhet, alldenstund felen i cle 
gifna deviationerna, isynnerhet om clessa icke äro be
stämda såsom medeltal af resultaterna efter :flera för
nyade omsvajningar af fartyget, kunna uppgå till lika 
stora, eller möjligen ännu större belopp. Man tor de 
således icke hafva synnerligt att invända emot elen 
mindre noggrannheten af Archibalrl Smiths metod. 
Deremot torde man med skäl kunna inYända mot elen
samma, att den till nautiskt bruk är alltför vidlyftig, 
äfven om cle s. k. besticktabellerna tagas till hj elp, i 
stället för cle trigonometriska logarithmtahellerna. 

J ag tillåter mig derföre att föreslå följande tvenne, 
betydligt enklare och tillika noggrannare metoder , 
som icke erfordra bruket af hj elptabeller , och af ln-il
ka metoder elen sista i mnemoniskt hänseende torde 
hafva företrädet. 

Den till de successiva kompasstreckens antal, räk
naclt från Nord, som abscisser, och de motsvarande 
deviationerna som orclinater, höramle kroklinia, är trans
cendent, på grund af dess cyklametriska periodicitet. 
Det oaktadt kunna, med en för alla praktiska tillfällen 
tillräcklig approximation, mindre delar af densamma, 
t. ex. hvardera åttondedelen, anses vara algebraiska 
kurvor af tredje graden, sålunda att de, en grupp af 
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fem successiva kompasstreck, n-2, n-1, n, n+1, n +2, 

motsvarande deviationer on-2, 0'·,-1, on, On+I, On+2, 

hafva sina tredj e differenser lika. Af de båda yttersta 

af dessa kompasstreck n- 2, n + 2, är det ena ett 

kardinalstreck och det andra ett interkardinalstreck. 

För interpolation af de mellanliggande tre kompass

streckens n -1, n, n+ 1 deviationer On - 1, On, Ön+ 1, 

kan ut gås från schemat: 

n -6 Ön-6 d' 
o -~ ' A n -- <:i un- 2 ~t.. LJ , A 

LJ ' LJ '" 

n + 2 U'n + 2 d''' d", 
n +6 U' n+6 

Man har då, enligt den Newtonska interpolations-

formeln: 

On -l = Ön- - 2 + 1/r. d",- 3/32 d",+ 7/12s Ll,,. 

On =On-2+ 1f2 LI'',- 1ls L/",.+ 1116 Ll,, 

On+ l= U'n --2 + 3
/ 4 Lf•·,- 3/a2 Ll'', + 5

/ 128 Lf'". 

:Men 
Lf", =On+ 2- On- 2 

Lf", =On+ 6- 2dn + 2 +On- 2 

d,,= On+ 6- 3dn + 2 + 30'n- 2- On- 6. 

Alltså: 
tÖn-l = 1

/ 128 (35 (3dn-2 +on+2)-(70'n-6+ 5dn+6J) 
(VII)J\dn = 1

/ 16 (9 Så",- 2 +å,;+ 2)- ~o?- 6 +o,,z +6)) 

dn+I = 1/llS (3o (un-2 +3o" +2) - (bon - 6+ 7cln+6))-

Utgöra nu argumenterna i det ofvanstående sche

mat, t. ex. , en grupp af cl.e successiva, hvart annat 

kardinala och interkardinala kompasstrecken NV, N, 

NO, O, och funktionsvärdena en grupp af de gifna 

motsvarande deviationerna o,s 00 ä, os, så kunna de 

deviationer som motsvara de mellan N och NO liggan

de trenne kompasstreck NtO, NNO, NOtN, approxi

mativt beräknas efter följande enkla och symmetriska 

formler: 

o,= 1
/ 128 (35 (3o0 +d'.)- (7o2s + 3äs)) 

02 = 1i1s (9 (äo +d',)- (0'2 8 +ås)) 
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cl'3 = 1
/ 128 (33 (o 0 + 3cl'4)- (50'28 + 7å

8
) ) . 

De nästföljande sökta deviationerna å
5 

å
6 

å
7 

för 

NOtO, ONO, och OtN, beräknas af de gifna deviatio

nerna för N, NO, O och SO, efter de analoga form
lerna: 

05 = 1
/ 128 (35 (3d',+ os)- (70'0 + 5o12)) 

äG ::-
1
/16 (9 (å,+ Os)- (c\'o + å12)) 

å 7 -= 1
/ 128 (35 (el',+ 3c\)- (5å0 

+ 7d'
12

)) 

o. s. v. 

Ännu lättare och lika noggrant, kunna deviatio

nerna beräknas efter följande metod. 

Enligt Gat1ss' formel för "interpolation i midten ((*), är: 

ån = 1
/ 2 ( (cl'n- 2 + cl'n+2) - 1/s (Lf•, + Ll",,)), 

men 

Alltså: 

d', =On+ 2- 2ån- 2 +On - 6 

Li'', =On+ 6- 2cl'n + 2 +ån- 2. 

cl'n = 
1

/ 2 ((on-2 + On + 2) - 1/s ((cl'n-G + cl'n+6) 

- (ån- 2 +Ön+ 2))), 
eller, när d.:l successira medeltalen betecknas med :z:_ och 

~, nemligen: 
n = 

n 

1
/ 2 (dn-2 + On+2) 

1
/ 2 (Ön-6 + V'n+e), 

(VIII) . . å'n = 9/s '!:_ - 1/s ~ 

Tages, successivt, n = 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 

så erhålles, efter (VIII), deviationerna för NNO, ONO, 

OSO, SSO, SSV, VSV, VNV och NNV. 

Derefter finnas, analogt, de successiva medeltalen 

~ och " + l, nemligen: 

.,,) Briewechsel zwischen C. F. Ganss und H. C. Schurnacher. 

Vierter Band. pag. 273. 
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n + l = 1
/ 2 (U'n + On + 2) 

"+ 1 = 1!2 (cL,-2 +an +4), 

och af dessa efter 
(IX) . . . .. On + l o= n/s " _c_ l- 1/s ~~-=- - l , 

de öfriga lG deviationerna. 
Beräkningarne efter (VIII) och (IX) gifva r esulta

ter, identiska med dem efter (VII) . 
Som en högst enkel, mecl (VIII) och (IX) öfverens

stämmande minnesr egel, kan lätt ihågkommas, att, of

tast noggrannare än efter "Archibalcl Smiths metod '' : 

l 
D eviationen f ör ett kompasstreck, som är miclt 

emellan fyra andra lvompasst?·eclc , hvilkas devia

tioner är·o gifna, erhålles genom att öka meclel-

(X) .. \1 talet af de två inre deviationerna med sin ätton

dedel och minska sttmman med åttondedelen a( 
l ' 

de två yttre deviationet'?Uts medeltal. 

Argumentet, JYi, för elen största nordostliga eller 

största nordvestliga deviationen, erhålles genom att 

differentiera eqvationen: 
m(m- l) 

(XI) . on+m = ä'n +m (O'n+l- On) + 2 

(On+l- 2 On +On-l), 

mecl afseende på m som variabel, och sätta 
dån+ m - zDn-- = o. 

Man erhåller då: 
_ 1/ On + l -On 

m - 2- .r 2-t + -~ ' u n +l un u n -l 

och 
(XII) ..... .. .. . M= n +m. 

För att undersöka användbarheten och approxima

tionsgraden af elen ofvananförda minnesregeln (X), har 

jag beräknat ett antal, dels af mig, dels af andra ut

förda deviationsobservationer, först efter (I) och (VI), 

och sedan efter (X). Genom jemförelser af resultater· 

na har jag funnit, att de efter minnesregeln (X), i det 
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hela taget, städse långt bättre öfverensstämma med de 

efter elen noggranna expressionen (VI), än Archibald 

Smiths metod (I). En af dessa beräkningar och jem
.iörelser meddelas i följande: 

Exempel. 00 (N) = + 9°,5; å, (NO) = + 17,8; 

ås (O) = + 13°,2; å0 (SO) = + 2°,9; o16 (S) = 
6°,3; 020 (SV) = - 11 °,4; å21 (V) = - 12° ,2; 

o 2a (NV) = - 5°,7. 

De positiva å äro nordostliga och de negativa er nord
vestliga deviationer*). 

Genom substitutioner af dessa data 1. (V) finn , es: 

A= 0.975 
B = 13.032 
c= 7.591 
D= 2.300 
E = 0.550 
F= 0.332 
G= 0.308 
H= 0.075, 

samt, genom substitutioner af dessa koefficienter i (V), 

'P = 30° 13' 
IJil = 13° 27' 
'P"= 42° 51' 
B' =15.082 
D'= 2.365 
F' = 0.453. 

Genom substitutionen åter af dessa vinklar och 

koefficienter i cvn, finnas de i den 2:dra kolumnen af 

följande tabell ordnade, sannolikaste deviationerna. Ta

bellens 3:dje kolumn innehåller deviationerna beräkna

de efter (I), eller Archibald Smiths metod; den 4:de, 

*) Om Kompassets Deviation, af C. F. Wille, p. 55 . (Kristiania, 
1859). 
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deviationerna beräknade efter (X); den 5:te innehåller 
(VI)-(I) och den 6:te (VI)-(X). . 

Efter (XI) och (XII) finnes den största nordosth-

ga deviationen får 
N 48° 36' O . . . ...... + 17°.846, 

och elen största nordostliga deviationen får 
s 76° 38' v ..... .... - 12°.426. 

On 

å o o 1 o 3 

03 
--

o, 
å 5 

06 
07 

o 
l 9 

01o 
å11 

--
d' 12 

0 13 
åH 
d' u 

--
d' 1 6 

d' l 7 
0t s 
0 t9 --
0t o 
OH 
d' 22 

on --
024 
025 
d' 26 

d' 2 7 --
d' 28 

d' 29 
0ao 

l 0 a 1 

l (VI) l 
+ 9°.50 

12 .84 
15 .41 
17 .07 

17 .80 
17 .64 
16 .75 
15 .23 

13 .20 
10 .84 

8.25 
5 .57 

2 .90 
o .32 

-2.09 
4 .31 

6 .30 
8.01 
9 .43 

10 .56 

11 .40 
11 .99 
12 .32 
12 .42 

12 .20 
11 .56 
10 .33 
8 .40 

5 .70 
2 .31 + 1.57 
5 .63 
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(I) l (X) I(VI)-(I)I(VI)- (X) 

+ 9°.12 + 9°.50 + 0°.38 + 0°.00i 
12 .35 12 .46 o .49 o .38 
14 .99 14 .89 o .42 0.52 
16 .86 16 .70 0.21 o .37 

17 .86 17 .80 -0 .OG o .00 
17 .93 17 .58 o .29 0.06 
17 .16 16 .66 o .41 0.09 
15 .62 15 .17 o .39 O .OG 

13 .46 13 .20 0.26 0.00 
10 .89 10.89 o .05 -0.05 
8 .10 8.34 + O .15 o .09 
5 .26 5 .64 o .31 0 .07 

2 .52 2 .90 o .38 0 .00 
-0.01 0.38 o .33 o .06 

2 .28 -2.03 o .19 O .OG 
4.30 4 .27 -0.01 o .04 

6 .07 6 .30 o .23 o .00 
7 .63 7 .97 0 .38 o .04 
9 .01 9 .38 o .42 0.05 

10 .24 10.52 o .32 0.04 

11 .31 11.40 o .09 0.00 
12 .16 12 .12 +O .17 +o .13 
12 .72 12 .52 o .40 0.20 
12 .92 12 .57 O.GO 0.15 

12 .61 12 .20 o .41 0.00 
11 .72 11 .31 o .16 -0.25 
10 .18 9 .95 -0.15 0.38 
7 .98 8 .09 o .42 0.31 

5 .17 5 .70 0 .53 0 .00 
l .87 2 .11 o .44 o .20 

+ 1.76 +l .79 o .19 0 .22 
5 .50 5 .74 +o .13 - 0 .11 



210 

De två sista kolumnerna i denna tabell utvisa, att 
Je flesta (VI)-(X) äro betydligt mindre än de mot· 
svarande (VI)-(I), och att alltså minnesregeln (X), i 
det hela taget är noggrannare än Archibald Smiths 
metod (I). I sjelfva verket uppgår 2((VI)-(I)) 2 till 
3.33, umler det att 2( (VI)-(X)) 2 blott uppgår till 
1.08, hvaraf följer att det sannolika felet af en devia
tion, beräknad efter Archibald Smitths metod, utgör 
+ 0°.22, då deremot det sannolika felet af en deviation, 
beräknad efter minnesregeln (X), blott utgör + 0°.13. 

Följande, likaledes med (VIII) och (IX) öfverens
stämmande, lätt ihågkomliga interpolationsregel torde, 
meJ fördel, kunna användas, när man har att interpo
lera i midten mellan fyra, till eqvidistanta argumen
ter svarande värden af en funktion, som antingen exakt 
är, eller approximationsvis kan antagas att vara af 
tredje graden: 

O f r 1 t. .. d {af tredje graden} .. .
1
. 

m yra wz,c wnsvar en af högre grad aro gz na, 

mellan hvilkas argumenter ett sökt fztnktionsvärdes ar

gwment 

.. . "dt z ozz l tt {med noggranhet } 
nr z m z en, er ta e s c e a med approximation , genom att 

minska 9
/ 16 af swnman af de två inre med 1

/ 16 af sum
man af de två yttre r~mktionsvärdena. 

Fördelen af att räkna efter denna minnesregel, i 
stället för efter någon af de vanliga interpolationsform
lerna, består väsentligen de1·uti, att man icke behöfver 
först beräkna funktionernas första, andra och tredje 
differenser, och derefter substituera dessa i den valda 
interpolationsformeln, hvilket st~dse erfordrar en iclw 
o betydligt längre räkning. 




