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mindste gjennemløb 3/4 af Cirkelomkredsen, vedblev den ved den 
lodrette Leder staaende Magnetnaal at vise den samme Afvigning 
fra sin første Stilling, som den havde erholdt ved den galvaniske 
Kjæde i Slutningens Øjeblik.

Dette Forsøg synes ikke at tillade nogen Tvivl mere mod den 
Sætning, at alle Punkter i Lederens Omkreds have lige Virkning 
paa Naalen. ØRSTED

BERETNING OM DOCTOR SEEBECKS NYE ELECTROMAG- 
NETISKE FORSØG, LÆST I DEN PHYSISK-MATHEMA- 

TISKE CLASSE AF DET FRANSKE INSTITUT
AF PROFESSOR ØRSTED

(OVERSAT AF FEBRUARHÆFTET AF ANNALES DE CHEMIE VED J. A. DYSSELL)1

(TIDSSKRIFT FOR NATURVIDENSKABERNE. TREDIE BIND. P. 142—160. KJØBENHAVN 1824)

Dr. Seebeck, Medlem af det Berliner Academie, har opdaget, at 
der i Metallerne lader sig frembringe et electrisk Kredsløb 
alene ved at ophæve Ligevægten i Temperaturen, uden at man har 

nødig at bringe nogen Vædske imellem dem. Denne Virkning lader 
sig vise ved et meget simpelt Apparat. Det bestaaer af tvende Buer 
af forskjellige Metaller (f. Ex. Kobber og Wismuth), hvilke saaledes 
ere sammenloddede ved begge Ender, at de danne en eneste Kreds. 
Det er imidlertid ikke nødvendigt, at disse Metalstykker have Form 
af Kredsbuer og tilsammen danne en Kreds; naar de blot danne 
en sluttet Ring, er Formen forøvrigt ligegyldig.

For at bringe Electriciteten i Kredsløb, opvarmer man Ringen 
paa eet af de Steder, hvor to Metaller berøre hinanden. Har man 
to Kredse, hvoraf den ene bestaaer af Kobber og Wismuth, den 
anden af Kobber og Antimon, da vil i hiin den positive Electricitet 
strømme til2 den ikke opvarmede Deel, fra Kobber til Wismuth: i 
denne fra Antimon til Kobber. Denne electriske Strøm lader sig 
ikke opdage paa anden Maade, end ved dens Virkning paa Magnet- 
naalen, som den mærkelig bringer til at afvige. For at betegne med 
et Navn denne nye Klasse af electriske Kredse, foreslaaer jeg Navnet 

Udg. II. Bd. S. 263. ’[o: i.]
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thermoelectrisk eller thermelectrisk, varmeelectriske 
Kreds, og kalder den galvaniske til Forskjel den hydroelectriske, 
vandelectriske Kreds.

Den Række, hvori Lederne staae med Hensyn til deres hydro
electriske Virkninger, er almindelig bekjendt. Ordenen af Rækken 
efter dens thermelectriske Virkninger er meget forskjellig fra hiin. 
I denne staae Wismuth og Antimon som de yderste Led; Sølvet 
derimod staaer langt fra begge Enderne, skjøndt det i den hydro
electriske Række er det yderste Led imod den negative Side.

Seebeck har ogsaa naaet, at opvække en electrisk Strøm i et 
eneste Metal: dog ere hertil kuns saadanne Metaller tjenlige, hvis 
Structur er mærkelig krystallinsk, saa at Krystallens forskjellige 
Dele herved synes at spille to forskjellige Metallers Rolle. Riødt og 
hærdet Staal danne ligeledes en virksom electrisk Kreds med hin
anden, og der forekommer endnu andre lignende Tilfælde, hvor en 
Forskjellighed i Cohæsionen frembringer en electrisk Strøm. Ved 
nøjere Betragtning af Ordenen i den thermelectriske Række op
dager man imidlertid let, at det ikke er Cohæsionen, der bestemmer 
den thermelectriske Strøm. I Rækken staae nemlig ofte de fra hin
anden med Hensyn til Cohæsionen meest afvigende Metaller meget 
nær ved hinanden, og kun lidet forskjellige Metaller meget længere 
fra hinanden.

Det næstkommende Bind af det Berliner Academies Skrifter vil 
nærmere lære os at kjende de mangfoldige og lærerige Forsøg, 
hvoraf Nærværende kun var et flygtigt Afrids; man vil der ogsaa 
finde Undersøgelser over Syrernes og Æskenes Virkninger i Kredsen, 
hvilke vise en endnu meer iøjefaldende Forskjel imellem de therm
electriske og hydroelectriske Virkninger. Seebeck fortsætter disse 
Arbejder, der upaatvivlelig ville lære os at kjende en nøje For
bindelse mellem begge Arter af electrisk Virksomhed, skjøndt man 
nu er først bleven opmærksom paa deres Forskjellighed.

Beretning, læst i det Franske Institutsphysisk-mathematiske Classe an- 
gaaende nogle nye thermelectriske Forsøg, anstillede af Baron Fourier 

og Professor Ørsted.
(Oversat efter Manuscriptet af J. A. Dysselt).1

1 Udg. II. Bd. P. 272 samt Udg. I. Bd. P. CXVI.

Jeg har havt den Ære, at vise for dette berømte Academie de 
mærkelige Forsøg, ved hvilke Seebeck har viist, at man kan i en 
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Kreds af faste Ledere frembringe et electrisk Kredsløb ved at for
styrre Temperaturens Ligevægt. Vi ere da saaledes i Besiddelse 
af en ny Art af electriske Kredsløb, som man, for at skille dem fra 
de galvaniske, der kunde kaldes hydroelectrisk, kunde kalde 
thermelectriske. Der opstaaer i denne Henseende et Spørgs- 
maal, der er vigtigt for Electromagnetismen, og ogsaa staaer i For
bindelse med Theorien om Varmens Forplantelse i faste Legemer. 
Det kommer nemlig an paa at undersøge, om de thermelectriske 
Virkninger lade sig forøge ved en Forøgelse i Antallet af de skifte- 
viis paa hinanden liggende forskjellige Metalstykker, og hvorledes 
man skal bære sig ad, for at erholde Forøgelse i Virkningen. Det 
synes ikke som den thermelectriske Kredses Opdager har henvendt 
sin Opmærksomhed paa denne Gjenstand. Baron Fourier og jeg 
have forenet os, for ved Forsøg at undersøge dette Spørgsmaal. Det 
Apparat, hvormed vi have gjort vore første Forsøg, er sammensat 
af tre Stænger af Wismuth, og tre andre af Antimon, der saaledes 
vare sammenloddede, at de dannede en Sexkant, og forenede ud
gjorde en sammensat thermelectrisk Cirkel1, der havde tre Led. 
Stængernes Længde var omtrent 12 Centimeter, deres Brede 15 
Millimeter, og deres Tykkelse 4 Millimeter. Vi lagde denne Kreds 
paa Underlag og i en horizontal Stilling saaledes, at vi passede, at 
een af Sexkantens Sider kom til at ligge i Magnetnaalens Retnings
linie, og satte en Magnetnaal saa nær som muligt under denne Side. 
Opvarmedes een af Sammenlodningerne ved Luen af et Lys, frem
bragtes allerede en kjendelig Indvirkning paa Magnetnaalen. Op
varmedes to Sammenlodninger, der havde en uopvarmet imellem 
dem, saa forøgedes Virkningen betydelig; ophøjedes endelig Tem
peraturen i tre ikke hosliggende Sammenlodninger, da blev Virk
ningen endnu større. Vi have ogsaa brugt en omvendt Fremgangs- 
maade, i det vi ved smeltende lis forringede Temperaturen i een 
eller flere af Kredsens Sammenføjninger. Man indseer let, at de 
ikke afkjølede Sammenlodninger maa ved denne Fremgangsmaade 
betragtes som opvarmede. Denne Fremgangsmaade tillader An
stillelsen af Sammenligninger, der ere nødvendige for at opdage 
de Love, hvorefter de omtalte Virkninger rette sig. Ved at forbinde 
Luens Indvirkning med Isens, det vil sige, ved at opvarme de ikke 
afkjølede Sammenføjninger, have vi naaet en særdeles betydelig 
Virkning. Afvigningen steg da i det Mindste til 60°.

Senere have vi fortsat disse Forsøg med et endnu stærkere Ap
1 [o: Kreds.]
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parat, sammensat af 22 Stænger af Antimon, og ligesaa mange af 
Wismuth, der vare tykkere, end de i Sexkanten; og vi have over- 
beviist os om, at hvert Led bidrager til Totalvirkningen. For at 
gjøre nogle andre Forsøg have vi aabnet Kredsen et Sted, og loddet 
til de adskilte Stænger smaae Skaaler af Messing, hvilke vi have 
fyldt med Qviksølv, for at kunne efter Godtbefindende tilvejebringe 
en fuldkommen Forbindelse ved Hjelp af Metaltraade imellem disse 
to Punkter. En Kobbertraad af en Decimeters Længde og en Milli
meters Tykkelse var næsten tilstrækkelig for at tilvejebringe en fuld
stændig Ledning, og to saadanne Traade ved Siden af hinanden 
tilvejebragte en aldeles fuldstændig Forbindelse. En Traad af samme 
Slags af mere end en Meters Længde, skaffede endnu tilstrækkelig 
Forbindelse; en Platintraad derimod af V2 Millimeters Tykkelse og 
4 Decimeters Længde ledede saa slet, at Magnetnaalens Afvigning 
kun var Io. En Strimmel Papiir vædet med en Natronopløsning 
afbrød aldeles Forbindelsen. Man bemærkede aldeles ingen che- 
misk Virkning, ikke heller frembragtes der en saa stærk Glødning 
af Ledningstraadene, som man burde have ventet af et Apparat, 
der viste en saa betydelig magnetisk Virkning. Vi kunne endnu 
tilføje, at Totalvirkningen af alle den sammensatte Kredses Ele
menter er meget mindre, end Summen af de enkelte Virkninger, 
som de samme Elementer vilde have frembragt, hvis de havde 
været brugte til at danne enkelte Kredse.

Videre Beretning om de i foregaaende Beretning anførte Forsøg, til
ligemed fortsatte Erfaringer.

De Stænger, som vi have brugt til de nedenstaaende Forsøg, ere 
Parallelepepida, der til transversal Gjennemsnit have et Qvadrat, 
hvis Sider have 15 Millimeters Længde.

1ste Forsøg. Vi have sammensat en rectangulair Ring a bed (Fig. 1) ; 
Halvparten aed af Antimon, og Halvparten abd af Wismuth. Stæn-

Fig. 1.

gerne vare saaledes sammenføjede, at de to for samme 
Vinkel hosliggende Sider vare af Antimon og to af Wis
muth. Den ene af Siderne var 12, den anden 8 Centi
meter lang. Denne Kreds blev lagt horizontal paa Un
derlag, saaledes at dens to Sider laae i Magnetnaalens

Retningslinie. Magnetnaalen stilledes under een af dem. Efter at 
have givet Kredsen den tilstrækkelige Tid forat gjenopnaae Ligevægt 
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i Temperaturen, hvilken mutigen kunde være bleven forstyrret, blev 
der lagt lis paa een af Sammenføjningerne a eller d, hvor de to for- 
skjellige Metaller stødte sammen. Magnetnaalen viste en Afvigning 
af 22 til 23°. Atmosphærens Temperatur var 14° G. Ved en Tempe
ratur af 20° C. have vi iagttaget en Afvigning af 30°. Vi have fra 
Begyndelsen af forsømt at anmærke Atmosphærens Temperatur. 
Vi ville kun anstille Sammenligning imellem Resultater af Forsøg, 
der saa at sige ere anstillede paa samme Tid.

2det Forsøg. Man dannede en anden Ring Fig. 2, omtrent af 
samme Længde, som den forrige, men hvori de modstaaende Sider 

vare af samme Metal f. Ex. ab og cd af Wismuth: a c 
og bd af Antimon, saaledes at Kredsen altsaa var 

. sammensat af to thermelectriske Elementer, satte i 
Virksomhed ved lis, der lagdes paa de modsatte Hjør
ner. Denne Kreds frembragte en Afvigning af 30—310 

under de samme Omstændigheder, hvorunder den enkelte Kreds 
kun frembragte en Afvigning af 22—23°. Temperaturen i Kredsen 
sætter sig meget hurtig i Ligevægt saaledes, at den thermelectriske 
Virkning synes svagere, end den ellers burde.

D Fig. 3, af dobbelt saa stor Om
blev sat i Virksomhed ved lis, der 
lagdes paa een af Sammenføjnin
gerne. Afvigelsen var kun 13—150 
under de samme Omstændigheder, 
hvorunder den første gav 22—23°.

4de Forsøg. Man dannede nok 
en Kreds Fig. 4 af samme Længde, 
som den i detforegaaende Forsøg; 
men den fik 4 Afvexlinger eller 4 
thermelectriske Elementer a ogb.'

Den sattes i Virksomhed ved lis, der lagdes paa hveranden Sammen
føjning. Magnetnaalens Afvigning var 31 °3/4 under de samme Om
stændigheder, hvorunder den enkelte Kreds af samme Længde kun 
frembragte en Afvigning af [13-] 15°, og hvorunder den i andet 
Forsøg brugte Kreds, der kun havde den halve Længde og det halve 
Antal Elementer, næsten gjorde den samme Virkning, som den, 

1 a betyder Antimon, b Wismuth.

En KredsForsøg.
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der erholdtes i dette Forsøg. Man seer saaledes, hvad der ogsaa i 
det Følgende nærmere vil bekræfte sig, at den Afvigning, som den 
thermelectriske Kreds foranlediger ved Magnetnaalen, voxer med 
Antallet af Elementer, naar Kredsens Længde forbliver den samme; 
men at den bliver svagere eftersom Længden voxer. Man seer og
saa, og man vil see det endnu tydeligere i det Følgende, at disse 
to Omstændigheder paa en Maade saaledes holde hinanden i Lige
vægt, al Virkningen af en Kreds bliver den samme, naar dens Om
fang forøges i samme Forhold, som Antallet af dens Elementer; eller 
med andre Ord: Elementer aflige Længde danne Kredse, der frem
bringe ligestore Afvigelser, hvormange Elementer der end er. Vi 
have bekræftet denne Sætning ved at sammenligne med hinanden 
Virkninger af Kredse af 2, af 3, af 4, af 6, af 13 og af 22 Elementer.

For at danne sammensatte Kredse, der ere istand til at gjøre 
en meget stor Virkning paa Magnetnaalen, vil man være nødsaget 
til at sammensætte dem af meget korte Stykker, og for at undgaae 
de Ubeqvemmeligheder, der vilde følge deraf, at Temperaturens 
Ligevægt meget snart gjenoprettedes i saa smaae Kredse, maatte 
man sætte hveranden af Sammenføjningerne i Forbindelse med en 
bestandig Kilde til Varme, og hveranden med en bestandig Kilde 
til Kulde. Der gives imidlertid en anden Forøgelse af den sammen
satte thermelectriske Kredses Virksomhed, som ikke saaledes er 
indskrænket ved Omkredsens Længde; men førend vi tale derom, 
ville vi først lade see, hvad Forbindelse der er imellem Virkningerne 
af den sammensatte Kredses forskjellige Elementer.

5te Forsøg. Vi have undersøgt Virkningerne af Kredsene ved at 
afkjøle først 1, saa 2, saa 3 o. s v. af de Sammenføjninger, der skulle 
sættes i Virksomhed, og efter flere Forsøg have vi fundet følgende 
Middeltal. I en Kreds af 2 Elementer har det første givet en Af
vigning af 21°; begge tilsammen 321/2°. I en Kreds af 3 Elementer 
gav det første en Afvigning af 15 0 5/8; de 2 første 250 7/s ; alle tre 
tilsammen 31 °. I en Kreds af 4 Elementer frembragte lis, der lagdes 
paa een af Sammenføjningerne 13° 3/4, paa to, 19°, paa 3, 25, paa 
4, 313/d- I en Kreds af 6 Elementer gav det første en Afvigning af 
9°, de 2 første 13^4 ; de 3 første 18^2 ; de 4 første 22, de 5 første 
252/3, alle tilsammen 282/3.

Man seer, at den Afvigelse, der frembringes ved Afkjølingen af 
den første Sammenføjning, temmelig nær lader sig fremstille ved 
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det Dobbelte af den Qvotient, der faaes, naar den Afvigning, der 
frembringes af hele Kredsen, naar alle Elementerne ere i Virksom
hed, divideres med Elementernes Antal + 1. Man seer ogsaa, at de 
andre Tal nærme sig meest til Værdien af den enkelte Qvotient; de 
synes imidlertid at danne en aftagende Række. Vi tale her om 
Afvigelserne maalte ved Vinklerne, og ikke ved Virkningernes 
virkelige Størrelse. Dersom man ikke burde tage Hensyn til de 
under Magnetnaalens forskjellige Stillinger paa hinanden gjensidig 
virkende Punkters forskjellige Afstand, og dersom ikke hele den 
meer eller mindre skjæve indbyrdes Stilling af Magnetnaalens og 
Ledernes Gjennemsnit burde tages i Betragtning, saa kunde man 
fremstille Virkningerne ved Tangenterne af Afvigningsvinklerne. 
Det er imidlertid mærkeligt, at de Forsøg, vi have gjort, have givet 
et bestandigt Forhold imellem Afvigelserne. Dersom disse Forsøg, 
saaledes, som vi hidtil have havt Lejlighed til at gjøre dem, kunde 
gjøres med endnu mere Nøjagtighed, var det maaskee muligt, at 
udlede deraf Slutninger, der vare interessante for Theorien.

6te Forsøg. Man kan gjøre den thermelectriske Virkning mærke
lig ved Hjelp af en electromagnetisk Multiplicator. Forat erholde 
denne Virkning, forbinder man et Stykke a (Fig. 5.) af eet af de to 

n n Metaller med 2 Stykker b,b af det andet saaledes, at 
¿ ¿ denne Forbindelse danner en aaben Kreds, hvis to

Ender ere af det samme Metal. Efterat have lagt lis 
paa een af Sammenføjningerne tilvejebringer man 

Forbindelsen imellem de to Stykker b, b ved Hjelp af Multiplica- 
torens Traad. Virkningen deraf er mærkelig paa Instrumentets 
Naal, men meget svag, saaledes at den endogsaa er svagere, end 
Virkningen af et Stykke Kobber og Sølv med Vand til flydende 
Leder. Man gjør Virkningen mærkeligere, naar man giver Naalen 
en ny Impuls ved Enden af hver Tilbagegang, som den gjør efter 
den foregaaende Afvigning.

Denne Virknings overordentlige Svaghed er meget mærkværdig; 
man seer ved dette Resultat, at de samme thermelectriske Elementer, 
der gjøre en stor Virkning paa Magnetnaalen, naar Forbindelsen 
skeer ved en kort og tyk Leder, ikkun virke meget lidet endog paa 
en meget bevægeligere Naal, naar Forbindelsen skeer ved en be
tydelig lang og tynd Leder. En hydroelectrisk Strøm, opvakt ved 
et Stykke Zink og et Stykke Sølv, med Vand til flydende Mellem
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leder, gjør en maaskee hundredegange større Virkning paa Multi- 
plicatorens Magnetnaal, end en thermelectrisk Strøm, og ikke desto- 
mindre er Virkningen, som hiin uden Multiplicator har paa Naalen, 
selv naar Forbindelsen imellem Elementerne skeer ved de bedste 
Ledere, næsten umærkelig, imedens at dennes Virkning paa Mag- 
netnaalen ikke alene er mærkelig, men endog betydelig. Alt dette 
viser en mærkelig Særegenhed ved den thermelectriske Strøm, som 
man vist nok efter Theorien kunde forudsige; men som alligevel 
burde bekræftes ved Forsøg; den nemlig: at den thermelectriske 
Kreds indeholder de electriske Kræfter i langt større Mængde, end 
en hydroelectrisk Kreds af lige Størrelse; men at derimod deres 
Intensitet er langt større i denne, end i hiin. Efter de første elec- 
tromagnetiske Forsøg har man seet, at Magnetnaalens ved Electri- 
citeten frembragte Afvigning retter sig efter de electriske Kræfters 
Mængde, og ikke efter deres Spænding (electrometriske Virkning). 
Saaledes er den betydelige Afvigning, som den thermelectriske 
Strøm frembringer, et Tegn paa den store Mængde af Kræfter, som 
den indeholder. Hvad Spændingen angaaer, da er det tilstrækkeligt 
bekjendt, at en electrisk Strøm gjennemtrænger saameget desto 
lettere Lederne, som den er meer intensiv. Den hydroelectriske 
Strøm, der lettere gjennemtrænger Multiplicatorens Traad, end den 
thermoelectriske, maa altsaa være mere intensiv. Den større Mængde 
af electrisk Virksomhed, som der maa findes i den thermelectriske 
Strøm, har ingen Indflydelse paa dette Raisonnement; thi det er 
tydeligt nok, at i det Tilfælde, at en electrisk Strøm A, af samme 
Spænding, som en anden Strøm B, men af en større Mængde, naaer 
en Leder, der alene er tilstrækkelig for at lede B’s Mængde, maa 
denne Leder ogsaa være istand til at lede en Deel af den electriske 
Strøm A, der er saa stor, som Strømmen B; og dersom vi forud
sætte, at A har en større Intensitet, end B, saa maa ogsaa den Mængde, 
der ledes, være større.

7de Forsøg. Vi have prøvet den sammensatte Kredses Virkning 
paa Multiplicatorens Naal, og vi have fundet den betydelig større, 
naar Elementernes Antal forøges, selv i det Tilfælde, at dette Antal 
ikke forøgede Virkningen paa den frie Magnetnaal. Vi have faaet 
det samme Resultat ved Forsøg med 6, med 13 og med 22 Ele
menter. Det synes altsaa, som om Spændingen af Kræfterne voxer 
i Kredsene tilligemed Antallet af deres Elementer, hvilket er aldeles 
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det Samme, som finder Sted ved den Voltaiske Støtte. Kredsen har 
ikke havt mærkelig Indflydelse paa den frie Magnetnaal, naar Led
ningen skeede ved Multiplicatorens Traad.

8de Forsøg. En Platintraad af Vio Millimeters Tykkelse bragtes 
ikke i Glødning ved en thermelectrisk Kreds af 13 Elementer, der 
var istand til at bringe Magnetnaalen til at afvige 28°, imedens at 
en hydroelectrisk Kreds, der havde samme Virkning paa Magnet
naalen, var fuldkommen tilstrækkelig for at bringe den samme 
Traad i Glødning. Denne Forskjel hidrører fra Platintraadens ringe 
Ledning af den thermelectriske Strøm. Saalænge Ledningen skeede 
ved denne Traad, naaede Magnetnaalen kun en Afvigelse af 2—3°. 
En Jerntraad af Vs Millimeters Tykkelse sattes heller ikke i Glød
ning. En Ledning, der skeede ved denne Traad, frembragte vel en 
større Afvigning, end naar den skeede ved Platintraaden, men dog 
ikkun 5°. Der vil formodentlig behøves en thermelectrisk Kreds 
af flere hundrede Elementer for at bringe en Metaltraad i Glødning.

9de Forsøg. Vi have ikke kunnet frembringe nogen mærkelig 
chemisk Virkning ved en thermelectrisk Kreds. De meest ledende 
Vædsker have modstaaet dens Indvirkning, f. Ex. Salpetersyren, en 
Natronopløsning, flere Metalopløsninger. Vi ville blot anføre eet af 
disse Forsøg, som flere Gange gjentaget, synes at have gjort nogen 
chemisk Virkning. Imellem to fuldkommen nye Femfrancsstykker 
fra samme Aar have vi lagt en Strimmel Trækpapiir, gjennem- 
trukket med en Opløsning af svovlsuurt Kobber. Den Forsigtighed 
var iagttaget, at begge Stykkerne vare i Berøring dermed ved de 
Sider, der havde det samme Præg, og den thermelectriske Strøm 
ledtes igjennem Metalstykkerne og det vaade Papiir. Efter et Qvar- 
teers Forløb havde Sølvet paa nogle Steder faaet en svag Kobber
farve; men da dette Spor af Metalpræcipitation ikke modstod en 
Vaskning, der ledsagedes af en svag Gnidning, ere vi tilbøjelige til 
at ansee dette Forsøg som meget tvivlsomt. I den Tid, da de tvende 
Metalstykker tilligemed Papiret udgjorde en Deel af Kredsen, viste 
den ikke den mindste Virkning paa Magnetnaalen, saa at dette 
tynde Blad Papiir saa at sige aldeles standsede den hele therm
electriske Strøm. I en saa fuldkommen Isolationstilstand kan man 
ikke haabe nogen mærkelig chemisk Virkning. Efter den svage 
Spænding, som Multiplicatoren angiver, har man Grund til at an
tage, at der behøves en electrisk Kreds af flere hundrede Elementer 
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for at den saa fuldkommen skal gjennemtrænge en Vædske, som 
dette er Tilfældet med en voltaisk Støtte med 4 til 5 Elementer. Det 
er sandsynligt, at et saadant Apparat vilde frembringe Virkninger, 
lige med dem, man kan naae ved hydroelectriske Støtter, hvis 
Metalelementer have en uhyre Overflade.

10de Forsøg. Virkningen paa det dyriske Legeme er een af den 
electriske Strøms mærkeligste. Den thermelectriske Kreds har ikke 
givet os nogen mærkelig Smag, naar vi have ladet den virke paa 
Tungen; derimod har den paa en præpareret Frøe frembragt samme 
Virkninger, som lidet forskjellige Metalplader vilde vise. Dette 
Resultat viser os, hvor ypperlige Ledere Frøens Nerver ere.

Ilte Forsøg. En thermelectrisk Kreds af 13 Elementer har ikke 
viist nogen Virkning paa de sensibleste Electrometre. Voltas Con- 
densator har heller ikke givet os tilstrækkelig tydelige Tegn paa 
Kredsens Electricitet. Vi maae imidlertid tilstaae, at vi ikke have 
gjentaget dette Forsøg saa ofte, som det fortjener.

12te Forsøg. De Forsøg, som vi have omtalt, vise allerede til
strækkelig, hvor svag en Ledeevne selv de bedste Ledere have med 
Hensyn til den thermelectriske Strøm. Et andet Forsøg vil under 
en anden Skikkelse give os det samme Resultat. Man stillede den 
store Kreds, der er en Rectangel næsten 4 Gange saa lang, som 
bred, saaledes, at de to længste Sider vare parallele med Compas- 
naalen, og satte Compasset under een af Siderne, og bragte de to 
hosliggende Elementer i Virksomhed. Efter at have bemærket 
Naalens Afvigning, tilvejebragte man ved Hjelp af en Kobbertraad 
Forbindelsen imellem de Dele, der laae længst borte fra Compasset, 
saaledes at alle de virksomme Dele dannede en særskilt Kreds. 
Efter denne Formindskning af Kredsen, viste Magnetnaalen en 
større Afvigning. Denne Virkning kunde ikke finde Sted, dersom 
ikke den thermelectriske Strøm ledtes saa vanskelig selv af et Metal, 
at en Forskjel i Vejens Længde, af 2 til 3 Fod kunde deri foraar- 
sage en betydelig Forandring i Virkningen. Det maa bemærkes, 
at den samme Metaltraad anvendt som Leder, naar man havde 
aabnet Kredsen et Sted, frembragte neppe den samme Virkning, 
som den umiddelbare Forening af de adskilte Dele. Naar man 
havde sat de længstbortliggende Dele af Kredsen i Virksomhed, og 
man tilvejebragte en lignende Ledning, formindskedes Magnet- 
naalens Afvigning. Denne Vanskelighed i at ledes er imidlertid
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ikke saa forunderlig; thi den Electricitet, der opvækkes i en Kreds 
af Ledere, maa afledes efterhaanden som den naaer den nødvendige 
Spænding for at gjøre sig Vej i Lederne; saaledes vil denne Elec
tricitet aldrig naae en Spænding, der er tilstrækkelig til at gjennein- 
trænge Lederne med Lethed, men danner allerede en electrisk 
Strøm, saasnart Kredsen ikke mere modsætter den Indvirkningerne 
af en meget betydelig Isolation. Det er ogsaa let at indsee, at 
Mængden af den Electricitet, der frembringes ved den bestandige 
Udvikling, der finder Sted i Kredsene, maa være saameget desto 
større, som Kredsen bestaaer af fuldkomnere Ledere. Saaledes maa 
da den thermelectriske Kreds give en ulige større Mængde af 
Electricitet, end nogen anden af de hidtil opdagede Kredse. Har 
man lidt efter lidt decomponeret Vand, Syrer og Æsk, da er det ikke 
uden for Sandsynligheds Grændser, at man ved denne nye Kreds 
vil komme til at decomponere selve Metallerne, og saaledes til at 
fuldstændiggjøre de store Forandringer, som Voltas Støtte har be
gyndt i Chemien.

LUFTARTERS FORTÆTNING TIL DRAABETILSTAND

(TIDSSKRIFT FOR NATURVIDENSKABERNE, TREDIE BIND. P. 173—176. KJØBENHAVN 1824)

Man har allerede længe indseet, at Luftarterne ikkun ere for- 
skjellige fra Dampe, derved at de behøvede et større Tryk 

eller en højere Afkjølning, for at gaae over til den draabeflydende 
Tilstand. Denne, i Følge en stor Række af Iagttagelser saa naturlige 
Tanke er nu bleven bekræftet ved Forsøg. Parkins1 har ved den 
Maskine, formedelst hvilken han sammentrykker Vandet, ogsaa 
sammentrykt den atmosphæriske Luft og adskillige Luftarter med 
en saadan Kraft, at de ere bievne draabeflydende. I denne Hensigt 
bringer han et oven lukket Glasrør, som indeholder Luftarten, og 
med den nederste Munding staaer i et Cylinderglas med Qviksølv, 
ned i Vandet i hans Sammentrykningsmaskine, og anvender som 
oftest et Tryk 1100 Gange saa stort som Atmosphærens. Det er at 
beklage, at Parkins, hvis Opfindsomhedsaand udbreder sig til saa 
mange Gjenstande, hidindtil ikkun har anstillet disse Forsøg som 
en Tilgift til sine Forsøg over Vandets Sammentrykning; men det er

1 [o: Perkins.]


