
Om

den fördelaktigaste construction af thermo-
eleetriska apparater.

Med Phil. Facult. tillstånd,

under inseende af

UXl&lDlISr&aiD
Phil. Mag. Physices Professor,

till offentlig- granskning: framställd
\

far |J()Ua*apf)taka: grafrtn
af

Götheb. Und.Löjtn. yid Kongl. Götha Artilleri-Reg:te,

å Gustavianska Lärosalen d. 10 Juni 1842.

p. v. t. f. m.

STOCKHOLM.
HÖRBERGSKA BOKTRYCKERIET,

184 2.



IftDSKBä» IttAfrttS

Troman, Ofversten och Chefen för Dess
Götha Artilleri-Regemente, Commendanten i Götheborg,

Riddaren af Svärds-Orden,

Välborne

Herr PETER CARL HEYL

Vördnadsfullt

af

Heaponrtena.



Om den fördelaktigaste construction af thermo-electriska
apparater.

JTill en thermo-electrisk apparat hörer l:o stapeln, för den electriska strömens
uppväckande, 2:o galvanometern, för dess angifvande och uppmätning. Till åstad¬
kommande af den största möjliga effect, är nödvändigt att göra dessa båda delar
af hvarandra beroende, så att om galvanometern är gifven och man vill construera
en stapel af äfvenledes gifven tvärsection, så bör det fördelaktigaste antalet af par,
hvaruti stapeln måste delas, kunna bestämmas; eller ock, om man har en gifven
stapel och vill construera en gcdvanometer med en till multiplicationstrådarnes
uppsamling bestämd genomskärnings-area, så bör något visst antal hvarf med mot¬
svarande trådens tjocklek vara fördelaktigast. Bristande goda proportioner emellan
dessa båda delar torde väl vara orsaken, hvarföre man så utmärkt sällan finner
thermoelectriska apparater af den stora känslighet, hvartill de kunna uppbringas.
Författare, äfven de, som väl känna den Ohmska theorien för den dynamiska ele-
ctriciteten och hos hvilka vetenskapen står i de största förbindelser, hafva icke väl
tagit i betraktande alla hit hörande omständigheter. När t. ex. PotriLLET säger att
hvarfvens antal på galvanometern är utan inflytande, så gäller detta naturligtvis
blott under den förutsättningen, att det utom densamma varande ledningsmotstån¬
det försvinner relatift till dess eget. Att så icke äger rum vid vanliga thermoele¬
ctriska staplar af antimon och vismut är lätt att inse. Enligt Lenz *) är nemligen,
om kopparns ledningsförmåga betecknas med 100,

Antimons = 8,87
Vismutens = 2,58.

Om man således har en stapel af 50 vismut-antimon-par, hvarje vismut- eller
antimon-stång 0,04 meter lång, så blifver den reducerade längden af en koppar¬
tråd med samma genomskärningsarea, och som skulle utöfva lika motstånd med

stapeln ensam, = 0,04 x 50 x + ^~) = 100,08 meter. Detta är, såsom man ser,\ojo7 ^jDo/

ett icke obetydligt motstånd och fullt jemförbart med motståndet inom alla för

*) Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie Band. XLIV, sid. 346.



thermo-electriska behof användbara galvanometrar. Den af Fechner beskx-ifna gal-
vanometern, bestående af blott ett enda hvarf af en bred koppar-remsa, tyckes äf-
ven vara grundad på den förutsättningen, att multiplication är ofördelaktig, hvil-
ket likväl, såsom vi skola få se, icke är händelsen.

För att rigtigt kunna bedöma den thermo-eleetriska strömens galvanometriska
effect och de omständigheter, hvaraf denna beror, så låtom oss beteckna densamma
med S. Då är

c _ mnK
r+ r' + ir

hvarest m utmäx*ker galvanometerns multiplications-antal, n antalet af par i stapeln,
K en med den eleclromotoriska kraften inom hvax-je par proportionel qvantitet,
men som för öfrigt äfven beror af galvanometexaxs form och den a statiska nålens
magnetisexångs-tillstånd; r, r' och R ledningsmotståxxden för electxäciteten inom
stapeln, galvanometern och den del af kedjan, som förenar dessa med hvarandra.

Ar nu

/ = längden af hvarje vismut- eller antimonstycke i stapeln,
® == dess genomskärningsax-ea,
A = antimoxxs, A' = vismutens ledningsförmåga för electriciteten,

V = galvanometerns metalliska längd,
®' = genomskärningsarean hos den till multiplication använda koppartråden eller

kopparstången,
= ledningsförmågan for electriciteten hos kopparn,

L = den längd med ledningsförmågan A och genomskärningsai*ean A, som förenar
stapeln med galvanometern;

då blifver
ni ni ni(1 1 \

r = ä + år T \7 + Tf'

r' = -L, R = ir>« A-4

och följaktligen
c _ mn^K ,

v(x + r) + ? + s
Af detta uttryck på S synes, att det är fördelaktigt göra så liten, som med

apparatens ändamål förenligt är. Iakttages denna omständighet, så skola vi finna
fördelaktigaste värdena på m och n att blifva ganska små hela tal. Vi vilja till
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följe af denna orsak antaga stapelns tvär-section att vara en qvadrat med arean 2«,
och densamma delad i n vismat och n antimonskifvor, hvilkas alla ena sida =V2«,
den andra = x, samt afståndet emellan skifvorna = & Då är

2a —V2a(2nx + 2n—1.<?), xV2« = «,
hvaraf

a—(n—^yV2a

Är hela den till de öfre multiplications-hvarfvens uppsamling bestämda genom¬
skärningsarea = A', samt hvarfven blott liggande i bredd, icke ofvanpå hvarandra,
med den gemensamma verticala sidan = b, horizontela sidan = y och från hvar¬
andra skilda med afståndet S', så är

A!=b(my +m—by — a\
hvaraf erhållés

A'—m—l.S'b

Låt äfven L' beteckna den metalliska längden af ett hvarf, eller
1' = m.L\

Genom insättning i ecjrationen (l) erhålles
r, - mn^K

(2),

n
A' *

fiS
Maximum af S när n och m variera, bekommes af eqvationerna -7- — 0 och

w 2 L lyi yt \ m2 L' L

N-«(T + *) +
M

'

A'
+ Ä

hvarest vi for korthets skull hafva gjort

N=i-M)>y? M = 1-•(m—:

dS
n .f

UÄi = °' som §lfva

eller emedan
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Genom addition och subtraction af dessa eqvationer erhållas följande 2:ne, för
beräkningen af m och n vida tjenligare,

a U W V a 'N* A'2 'M2 A U
l lA . A\Cn* L' Dm2 ^
«U<+ W N2 ~ A'* M2 U

hvarest vi för korthets skull hafva gjort

~, D = 2—(m—2) .

De första approximerade värdena m' och n' till dessa båda eqvationer bekom¬
mas, om man i N, M, C och D bortkastar 8 och 8\ hvilket gifver

<7)

+ -I''""
af hvilka eqvationer m' och ri lätt finnas. De corrigerade värdena m och n er¬
hållas af (5) och (6) om man i dem gör

c = 2—(n'—1) »\/|, D = 2—(m'—1)".
Vill man finna det motsvarande största värdet af S, så bör man ihågkomma,

att detta i grannskapet af sitt maximum blott kan variera obetydligt. Det bör der-
före anses vara tillåtet att i (l) göra m — m och n = n. Om man för korthets
skull gör

JL ud.

T + 7~y>
erbålles sålunda efter verkställd Substitution

s= 2
4(r/L')f + i^Y(rlLr(iV2V+

eller om 8 och 8' bortkastas

s=fVå?-K-
Hvaraf synes att detta maximum af S varierar direcle såsom qvadratrötterna ur

a och A\ samt inverse såsom qvadratrötterna ur / och L.



För det physiska Cabinettets i Upsala instrumentsamling är af Universitels-
Mecanicus Backman, förfärdigad en thermo-electrisk apparat af följande constru-
ction: Multiplication i galvanometern är verkställd medelst fyrkantiga kopparstän¬
ger, som bilda 4 sammanhängande hvarf. Stängernas gemensamma höjd = 0,67 cen¬
timeter, bredd = 0,78; deras horizontela afstånd från hvarandra = 0c-,",05, undanta¬
gande de båda medlei*sta öfre hvarfven, hvilkas afstånd är något större för att gifva
rum för den astatiska magnetnålen. Hvarje hvarfs längd = 18B,m. Kopp arstängern as
båda ändar utgå parallelt med hvarandra åt samma sida, samt ändas med hvar sin
cylindriska tapp, för att kunna fastskrufvas i den andra delen af apparaten. Hvarf-
vens undra del är infälld i ett cylindriskt trädstycke, som sjelft är vridbart omkring
sin axel, för att kunna inställa magnetnålen på den graderade skalans nollpunkt.
Skalan, som är fodrad med taft, är medelst mjukt vax fästad omedelbarligen vid
kopparstängerna, uti hvilka, äfvensom i skalan, märken äro gjorda, för att alltid kunna
fästas på samma ställe. Alla öfriga delar äro lika dem på vanliga galvanometrar.

Den andra delen af apparaten synes af medföljande figur, som deraf föreställer
en vertikal genomskärning. Sjelfva stapeln består af 2:ne vismut och 3:ne antimon-
skifvor, hvilkas gemensamma längd AB = «& = 3c,m,9, bredd = 2c'm,8, tjocklek = 0c,m,4,
afstånd från hvarandra nära = 0e*m,l. Vid B och b äro fastlödda kopparstängerna
BGDE och bcde, som äro fyrkantiga, utom emellan D och E samt d och e, hvarest
de bilda runda cylindriska tappar, för att under olika lutningar mot horizonten
kunna fastskrufvas i de vertikala stöden FG och fg. Stapeln är såsom vanligt
medelst ingjutet harz fästad i en messingsring H/i/cK, uppå hvilken fastträdas re-
flectorn HMNum/i och cylindern KLIh, den förra vid N», den sednare vid L/ för¬
sedda med lock, som efter behag kunna öppnas och tillslutas. Kopparstängerna
BC och bc äro beklädda med taft, för att hindra den metalliska communicationen
med messingen. Vid G och g äro ytterligare fastlödda 2:ne horizontela koppar¬
stänger, som vid sin yttersta ända äro horizontelt genomborrade, samt försedda med
vertikala skrufvar, för att vid dem kunna fastskrufva galvanometern. Dessa hori¬
zontelt utlöpande kopparstänger äro orubbligt fästade i en trädskifva, som uppbä-
res af 3:ne ställskrufvar.

Denna apparat öfverträffar vida, i känslighet för det strålande värmet, alla de
thermo-multiplicatorer, hvilka jag sett. Hålles handen tättframför reflectorn, så
åstadkommer dess strålande värme en deviation hos magnetnålen af 75°. Ställer
en menniska sig framför på 10 fots afstånd, så afviker magnetnålen 35°. Vid dessa
båda pröfvande försök var rummets temperatur 17° C. Apparatens utomordentliga



känslighet gor dess begagnande besvärligt till följe af svårigheten att få magnetnå¬
len, äfven vid bägge lockenas Nn och L/ tillslutning, att intaga skalans nollpunkt.

Tages centimetern till längdemåttets enhet, så är för den nyss beskrifna appa¬
raten genom uppmätning funnet ^-=72,5. Den beräknade galvanometriska effecten
blifver, om -A tages = 100,

S = 1,64 x K.
Eela stapelns genomskärningsarea eller 2a är = 2,8* = 7,84 och för öfrigt

A'=4 x 0,67 x 0,78, <5=0,1, 5' = 0,05, L'= 18, /=3,9. Skulle man af dessa
uppgifter vilja finna de fördelaktigaste värdena af m och n, så böra dessa sökas ur
eqvationerna (5) och (6). Genom insättning i (7) och (8) erhålles

2,461 n'5 + 0,13*75 m'5 = 145
49,74 n"1 = S,61 m 2

hvaraf

och slutligen

vi = 7,7, n = 3,2
N = 0,864 M = 0,893
C = 1,889 D = 1,919

m = 7,2 n = 2,9
eller, emedan m och n måste vara hela tal,

m = 7, n = 3.
Den motsvarande galvanometriska effecten är

S = 1,975K.
Den ofvanföre beskrifna thermo-electriska apparaten gifver således f af den

största möjliga effect, som med dess dimensioner skulle hafva varit möjligt att er¬
hålla.



 



 


