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magnetisk susceptibilitet, gasers dielektricitetskonstant, ljus
elektrisk ledningsfi:irmaga hos kristaller, utbredning av spek
trallinjer genom tryck, Rontgenstra.lar. Denna forteckning, som 
dock ej iir £ullstii.ndig, vittnar om WIENS ovanliga mangsidighet. 
En annan sida av WIENS verksamhet, som ii.ven hii.r bi:ir namnas, 
ar hans mlmgariga arbete som redaktor for .Annalen der Physik. 

Med WIEN bortgick kanske den siste av de fysikens storman, 
som gjort lika vii.rdef

u

lla insatser in.om den teoretiska och den 
e.x:perimentella fysiken. Ocksa bar den Ernst Abbemedalj, som 
i:iverliimnades till hon.om, den stolta devisen >>Wi

l

helm Wien, 
einem Meister der Theorie und des Experimentes». 

ABSOLUT MATNING AV HONTGEN

STRALAR.NAS V AGLA.NGD. 

Av Erik Biicklin. 

Redan pa ett tidigt stadium av rontgenforskningen var man 
tii.mligen allmii.nt i:ivertygad om att den nya stralningen var av 
samma natur som ljuset. Diirfor forsokte nian iiven att utfora 
mii.tningar av vaglangden med metoder lanade £ran den vanliga 
optiken, sasom brytning i ett prisma och avbojning i en smal 
spalt, men utan positiva resultat. I stii.llet fick man noja sig 
med att karakterisera stralningen mer kvalitativt genom angi
vande av dess hardhet, d. v. s. dess formaga att genomtrli.nga 
materia. Man kunde emellertid ur erhallna resultat sluta, att 
vagliingderna · voro oerhi:irt mycket kortare an det vanliga ljusets, 
men man saknade medel att astadkomm.a en spektral uppdelning 
av en straining med sa kort vaglii.ngd. Det drojde mer an 15 
ar efter RoNTGENS upptii.ckt, innan problemet om vaglii.ngds
matningen lostes genom de experiment, som pa LAUES foran
staltande utfi:irdes av FRIEDRICH och KN�PPING, och som till 
fullo bekrii.ftade LAUES id� om rontgenstralarnas interferens i 
kristaller. I de kort tid diirefter foljande arbetena av de bii.gge 
engelsmii.nnen BRAGG a.ngavs icke blott en metod for att med 
stod, av kristallstrukturundersokningar beralma kristallernas git
terkonstant, utan ii.ven en enkel relation mellan vaglii.ngd och 
bojningsvinklar, svarande mot den vanliga optikens gitterformel. 
Kristallen blev rontgenspektroskopiens gitter, men under det a.tt 
man for vanliga gitter direkt kunde ma.ta gitterkonstanten d. v. s. 
avstandet mellan de mekaniskt framstallda rit.sorna. pa gittrets 




















