
FORSØG OVER THERMOELECTRISKE KIÆDER1

1 [Se dette Bind P. 272.]

(VIDENSKABERNES SELKABS OVERSIGTER. 1822—23. P. 9—10)

Vred Electromagnetismen opdagede Dr. Seebeck i Berlin for et 
Par Aar siden en nye Klasse af electriske Kiæder, der er betyde
ligt forskiællig fra den galvaniske. Man sammensætter dem af to 

forskiællige Metaller, der ere bøiede saaledes, at de med deres En
depunkter kunne sammenføies og danne en Ring, ligegyldigt af 
hvad Figur. Ved at opvarme den ene af Sammenføiningerne frem
bringer man nu heri et electrisk Kredsløb, som Magnetnaalen an
giver. Disse nye electriske Kiæder fordre aldeles ingen Vædske 
og Metallernes Virksomhed følge deri en anden Orden end i de 
galvaniske Kiæder. Man kalder nu den SeeöecAske Kiæde den 
thermoelectriske, og den Galvaniske, som Modsætning deraf den 
hydroelectriske Kiæde, man kunde paa Dansk kalde hiin den 
varmeelectriske, denne den vandelectriske Kiæde, dersom man ikke 
maaskee vil foretrække de fuldstændigen af det græske afledede 
Ord, for de Danske, der dog maa benytte det af det Græske afledede 
electrisk. Det var at formode, at man af flere saadanne Kiæder 
maatte kunne danne en sammensat mere Virksom ligesom man af 
flere Galvaniske Kiæder danner den Voltaiske Søile. I Selskab med 
Baron Fourier, en af det franske Instituts bestandige Secretaire!', 
har Professor Ørsted anstillet Forsøg herover. Det viste sig herved, 
at der i Gierningen lader sig sammensætte en virksommere ther- 
moelectrisk Kreds, ved at sammenføie afvexlende Stykker af to 
forskiællige Metaller, naar man enten opvarmer hver anden af 
Sammenføiningerne, eller afkiøler dem, eller endnu bedre forener 
begge Fremgangsmaaderne, og afkiøler hver anden, men opvarmer 
den anden Halvpart. Det viste sig herved, at denne nye Art af elec
trisk Virkning fordrer langt fuldkomnere Ledere end den galvaniske, 
ligesom denne atter fordrer fuldkomnere Ledere end den sædvan
lige Gnidningselectricitet. For den thermoelectriske Virkning ere 
Metallerne ikke bedre Ledere, end Marmor eller middeltørt Træ 
er for Gmdningselectriciteten. Man maa derfor giøre Metalstyk
kerne i den thermoelectriske Kiæde saa korte som muligt; hvorved 
dog paa den anden Side Varmen let kommer til at sætte sig alt for 
snart i Ligevægt; en Uleilighed man da ikkun undgaaer, naar man 
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udsætter hveranden Sammenføining for en bestandig Tilstrømning 
af Varme, og de andre for en ligesaa bestandig Tilgang af Kulde. 
Man har endnu ikke drevet denne Sammensætning til den Fuld
kommenhed der let var muelig; men Professor Ørsted har foresat 
sig at fortsætte disse Forsøg, og derover at aflægge Selskabet Regn
skab. Her skal endnu ikkun bemærkes, at det i hine Forsøg viste 
sig, at man med en sammensat electrisk Kiæde kunde frembringe 
galvanisk Virkning paa en præpareret Frøe.

EN NYE ART AF
SAMMENSAT THERMOELECTRISK KJÆDE

BEMÆRKNINGER OVER NORDLYSETS THEORIE

BERETNING OM NOGLE FORSØG OVER LYSET

(VIDENSKABERNES SELSKABS OVERSIGTER 1823—24. P. 13—14)

F professor og Ridder Ørsted har foreviist Selskabet en nye Art af 
sammensat thermoelectrisk Kjæde. Naar man vil forene flere 
thermoelectriske Leed til en sammensat Kjæde, ligesom man kan 

forene flere hydroelectriske (galvaniske) Leed til en sammensat 
Galvanisk eller Voltaisk, saa møder man en den thermoelektriske 
Virkning eiendommelig Vanskelighed. Denne Virkning ledes nem
lig endnu meget mindre let end den galvaniske; Metallerne lede 
dem neppe bedre end Marmor leder Gnidningselectriciteten. Ved 
hvert nyt Leed forøger man naturligviis Kjædens Længde, og derved 
Modstanden mod Ledningen: forkorter man derimod Ledene, saa 
sætter Varmen, som just skal være ulige i de afvexlende Punkter, 
sig alt for hastigt i Ligevægt. Forf. har udtænkt en Indretning der 
hæver denne Vanskelighed. Han giør Ledene meget korte, men 
sætter de Dele, som skulle være enten varme eller kolde i For
bindelse med en Strøm af varmt eller koldt Vand, som vedligehol
der den fordrede Ulighed. For at opnaae dette lader han hvert Led 
bestaae af en Daase, hvis ene Halvdeel er Antimon, den anden Vis- 


