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Miêdzynarodowa Akademia Termoelektrycznoœci (ITA) na
swoim Walnym Zgromadzeniu 10 wrzeœnia 2004 roku po-
twierdzi³a fakt, ¿e s³ynny w³oski fizyk Alessandro Volta

odkry³ efekt powstania si³ termomotorycznych i podjê³a de-
cyzjê o uwiecznieniu  jego pamiêci jako odkrywcy termo-
elektrycznoœci. Akademia wspólnie z Politechnik¹ Medio-
lañsk¹ i w³osk¹ kompani¹ Peltech zorganizowa³a 14 lipca
2005 roku w Komo, rodzinnym mieœcie A. Volty  na pó³no-
cy W³och konferencjê naukowo-techniczn¹ „Termoelek-
trycznoœæ, od Alessandro Volta do nanotechnologii”.  Przed
rozpoczêciem konferencji odby³a siê uroczystoœæ przeka-
zania merowi m. Komo, Panu Stefano Bruni’emu pami¹t-
kowej tablicy, wykonanej na zamówienie ITA. Tablicê prze-
kaza³ prezydent ITA, akademik NAN Ukrainy Lukjan Ana-
tyczuk. Na uroczystoœci by³o obecnych ponad 50 zaproszo-
nych goœci, w tym cz³onkowie MTA, przedstawiciele œro-
dowiska naukowego W³och, misji dyplomatycznych, w³a-
dze miasta.

W ramach  konferencji wyg³oszono dwie prelekcje.
Radca ds. kultury z Centrum Volty, p. Federico Canobbio
opowiedzia³ o ¿yciu Alessandro Volty, cechach jego cha-
rakteru, ró¿norodnych zainteresowaniach, dokonanych
przez niego licznych odkryciach i wynalazkach. Ilustracj¹
do tego wyst¹pienia by³y oryginalne rysunki i grawiury, na
których odtworzona zosta³a dzia³alnoœæ A.Volty. Spaceru-
j¹c po mieœcie goœcie mogli sami przekonaæ siê, ¿e W³osi
s¹ bardzo dumni ze swego rodaka i troskliwie zachowuj¹
pamiêæ o wszystkim, co jest zwi¹zane z jego imieniem. W
malutkim uzdrowiskowym miasteczku Komo, po³o¿onym
nad brzegiem malowniczego jeziora o tej samej nazwie,
imieniem Volta nazwano ulice, place, szko³y, statki wyciecz-
kowe, a nawet muzeum. W centrum miasta stoi du¿y po-
mnik A. Volty, a na podwórkach i fasadach domów mo¿na
spotkaæ sporo mniejszych pomników i tablic pami¹tkowych.
Prezydent ITA, Lukjan Anatyczuk w pierwszej czêœci swe-
go wyst¹pienia na temat „Przesz³oœæ, stan wspó³czesny i
przysz³oœæ termoelektrycznoœci” skupi³ siê na ustalonych
faktach historycznych, zwi¹zanych z odkryciem termoelek-
trycznoœci. Jeszcze w roku 1794 A. Volta w liœcie do profe-

sora fizyki z Uniwersytetu w Turynie A.M.Vassali opisa³
doœwiadczenie laboratoryjne, które doprowadzi³o go do
omawianego odkrycia. Istota eksperymentu przedstawia siê
nastêpuj¹co: miêdzy dwoma szklankami, wype³nionymi
wod¹, Volta umieœci³  preparowan¹ ¿abê w taki sposób, ¿e
jej ³apki by³y zanurzone w szklankach. W tych czasach nie
by³o bardziej czu³ego przyrz¹du do pomiarów elektrycz-
nych, ni¿ ¿ywy organizm (¿aba jest w stanie zareagowaæ na
pr¹d 50 mA). Dalej Volta podgrza³ jeden koniec metalowe-
go ³uku we wrz¹cej wodzie i zanurzy³  jego koñce w tych
szklankach. W tym momencie nast¹pi³y skurcze miêœni ¿aby,
co œwiadczy³o o przep³ywie przez ni¹ pr¹du. Jest bardzo
wa¿ne, ¿e Volta nie tylko opisa³ swoje doœwiadczenie, ale
poda³ absolutnie poprawne fizyczne wyt³umaczenie tego
zjawiska: ró¿nica temperatur ró¿nych czêœci obwodu  po-
woduje powstanie w nim  napiêcia elektrycznego.

W takim razie na czym polega rola Seebecka? On nigdy
nie by³ zainteresowany termoelektrycznoœci¹. Nurtowa³ go
inny problem: ustaliæ przyczynê istnienia pola magnetycz-
nego kuli ziemskiej. W tym celu w 1821 roku Seebeck prze-
prowadzi³ nastêpuj¹cy eksperyment: w œrodku zamkniêtego
obwodu z³o¿onego z metalowych przewodników  umieœci³
on kompas magnetyczny i zacz¹³ podgrzewaæ jeden z odcin-
ków obwodu. Ig³a kompasu odchyli³a siê od stanu wyjœcio-
wego. Z tego wysun¹³ wniosek, ¿e ró¿nica temperatur w ob-
wodzie prowadzi do powstania pola magnetycznego i nazwa³
to zjawisko termomagnetyzmem. Wkrótce swoje odkrycie
zaprezentowa³ na posiedzeniu Berliñskiej Akademii Nauk.

„Poniewa¿ na biegunach Ziemi panuje niska temperatura,
a na równiku jest gor¹co, zatem ta ró¿nica temperatur powo-
duje powstanie pola magnetycznego” - oœwiadczy³ Seebeck.

Nie chcia³ mu uwierzyæ obecny na tym posiedzeniu inny
znany fizyk H-K.Öersted. W podjêtej dyskusji zaprzeczy³
on Seebeck’owi: ró¿nica temperatur najpierw przyczynia
siê do powstania w obwodzie pr¹du elektrycznego i dopie-
ro przep³ywaj¹cy pr¹d jest przyczyn¹ pola magnetycznego.
Z kolei Seebeck nie zgodzi³ siê z dowodami Öersteda i do
koñca ¿ycia by³ przekonany do swojej racji.  Ideê Öersteda
w 1826 roku znakomicie potwierdzi³ inny, nie mniej s³ynny
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Rewizja historii, przewartoœciowanie wszystkich wartoœci, obalenie autorytetów – to wszystko sta³o siê oznak¹ wspó³cze-

snych czasów, spraw¹ powszechn¹. Fala tych zjawisk dotknê³a równie¿ historiê nauki. Prawie 200 lat uwa¿ano, i¿  pierw-

szeñstwo odkrycia efektu powstania napiêcia elektrycznego w obwodzie z³o¿onym z dwóch ró¿norodnych przewodników

podczas ogrzewania jednego z nich nale¿y do niemieckiego fizyka T. Seebecka. Dobrze znana ka¿demu termopara, której

dzia³anie bazuje siê na tym efekcie, przyczyni³a siê do rozwoju kilku kierunków w fizyce i technice. S¹ nimi: technika

pomiarowa, generacja pr¹du sta³ego i wykorzystanie efektu odwrotnego, nazwanego w imieniu jego odkrywcy francuskie-

go zegarmistrza Jeana Peltiera, jako jeden ze sposobów wytwarzania sztucznego „zimna”. Jednak niedawno ustalono, ¿e

efekt termoelektrycznoœci odkry³ nie Seebeck...
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fizyk G. Ohm. Za rad¹ Öersteda, Ohm po³¹czy³ szeregowo
kilka termopar i uzyska³ w efekcie Ÿród³o napiêcia sta³ego.
Jedne koñce termopar umieœci³ Ohm we wrz¹cej wodzie,
inne – w topniej¹cym lodzie. Nie jest mo¿liwie wymyœle-
nie bardziej stabilnych temperatur, a wiêc i bardziej stabil-
nego Ÿród³a napiêcia. W³aœnie ten zasilacz, a tym samym
termoelektrycznoœæ, pomog³a Ohmowi odkryæ znane ka¿-
demu uczniowi prawo Ohma.

Termoelektryczny efekt, który teraz nale¿y nazywaæ

efektem Volta, jest jednym z ponad 100 znanych obecnie
termoelektrycznych, termomagnetycznych i termogalwano-
magnetycznych efektów, wystêpuj¹cych  w niejednorodnych
strukturach pó³przewodnikowych. Przy czym nie jest on
najskuteczniejszy. Jak wynika z prezentacji L.Anatyczuka,
sprawnoœæ energetyczna  termoelektrycznych przetworni-
ków energii osi¹gnê³a ju¿ poziomu 15% i zbli¿a siê do od-
powiednich wskaŸników silników spalinowych. Termoelek-
trycznoœæ posiada jeszcze doœæ du¿¹ rezerwê zwiêkszenia
efektywnoœci we wszystkich strefach i kierunkach jej za-
stosowania.

Po wys³uchaniu prelekcji, w dyskusji przy okr¹g³ym
stole udzia³ wziêli profesorowie Politechniki mediolañskiej:
Fabio Inzoli oraz Riccardo Pietrabissa, prezydent kompa-
nii Peltech - Giorgio Pastorino, cz³onek Narodowej Rady
Badawczej W³och - Stefano Besseghini i inni naukowcy.
Wszyscy w swoich wypowiedziach dziêkowali ITA za uho-
norowanie zas³ug A.Volta w dziedzinie termoelektryczno-
œci i za przywrócenie historycznej sprawiedliwoœci.

W drugiej po³owie dnia odby³a siê uroczystoœæ ods³o-
niêcia tablicy pami¹tkowej w muzeum Volty, wybudowa-
nym w rocznice 100-lecia œmierci wielkiego naukowca.
W muzeum tym zgromadzono unikatowe eksponaty, zwi¹-
zane z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ naukow¹  Volty. Szczególn¹
wartoœæ stanowi¹ autentyczne przyrz¹dy i narzêdzia, które
wykorzystywa³ uczony podczas eksperymentów. W jednej
z witryn wystawiono wy¿ej przywo³any schemat doœwiad-
czenia z ¿ab¹. Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych,
które maj¹ potrwaæ kilka miesiêcy, tablica na sta³e zostanie
zawieszona na wewnêtrznej œcianie muzeum.

Na zakoñczenie proponujemy naszym czytelnikom fo-
toreporta¿ z tego interesuj¹cego wydarzenia.

Nabrzeże jeziora Komo

Komo wieczorem – widok z kolejki linowej

Tablica pamiątkowa

Sala posiedzeń w merostwie Komo

Otwarcie konferencji



358                                                                                                        9/2005   technika ch³odnicza i klimatyzacyjna

informacje ogólne          informacje ogólne           informacje ogólne            informacje ogólne

�

Prelekcja Prezydenta ITA, akademika Lukjana Anatyczuka

Pomnik Volty w centrum miasta

Muzeum Volty

Obraz  „Volta prezentuje swoje odkrycie Napoleonowi”

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w muzeum Volty

L.Anatyczuk wymienia się książkami z dyrektorem muzeum Volty

Eksponaty w muzeum Volty


