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HOOFDSTUK I. 

OvERZtr.HT VAN DE TttEORIE. 

§ t. lnleidinq. Successen en moeilijkheden van de klassieke 
theorieen. 

De experimenteele onderscheiding van de stoffen in ( electrische) 
geleiders en isolatoren is reeds vroeg gemaakt. In de eerst veel later 
ontstane electronentheorieen beschrijft men dit verschil met be
hulp van de hypothese. dat in een geleider .. vrije" electronen 
voorkomen. De theorieen van RIECKE. DRUDE. loRENTZ en 
BOHR 1 ) beschrijven de electrische weerstand als een gevolg van 
de botsingen van deze electronen met de ionenrompen. De reken
wijze heeft een zekere analogie met de in de kinetische gastheorie 
gebruikelijke. Teneinde de experimenteel gevonden temperatuur
c.ifhankelijkheid van de dectrische weerstand te verkrijgen. moet 
men dan de weinig plausibele onderstelling maken. dat de botsings
diameter van de temperatuur afhangt. In de verhouding van de 
warmte- en electrische weerstand ( Q en R) komt deze grootheid 
niet voor. De experimenteele wet van WIEDEMANN-FRANZ 2) welke 

beweert, dat de verhouding !!~ een universeele constante *) is. 

kon hiermee op ongedwongen wijze verklaard worden. Verschil
lende andere eigenschappen van metalen. zooals hun groot reflec
tie11ermogen. volgden uit deze theorieen. De verklaring van de 
gevonden soortelijke ivarmte. het paramaqnetisme. **) en de 
temperatuurafhankeli;kheid Pan de electrische weerstand gelukten 
slechts met behulp van weinig plausibele onderstellingen. 

De verdere ontwikkeling heeft geleerd. dat de quantummecha-

•) De wm1rde. wclke Drud(' voor d('ze constante afleidde (3 .k
2

). is heter 
e2 

in overeenst('mming met het experiment. dan die. welk(' volgt uit de meer 

nauwkeurige theorie v;in Lorentz. (2. lt
2

). 
e2 

**) Volgens het aequipartitie-theoreml't moei;t men een soortelijke warmt(' van 
3 i · k per vrij electron vinden. Daar d(' regel van Dulong en Petit ook voor 

metalen gold, moest men concludeeren. dat het aantal vrije electronen per atoom 
klein was ten opz:ichte van I. In de kll'tssieke theorieen is elk magnetisme uit
gesloten. z:ooals Mejuffrouw Dr. J. H. van Leeuwen 1

) aantoonde. 
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nica deze eigenschappen op minder gedwongen wijze kon ver
klaren. De eerste consequentie van de nieuwe opvattingen was de 
toepassing van de FERMI- Dml\c- in plaats Yan de MAXWELL
BoLTZMANN- statistiek. Hiermede kon SOMMERFELD :l) verklaren. 
waarom de bijdr<iqe van de electronen tot de soortelijke warmte 
zoo klein is. PA u LI 4) toonde a;in. dat het bestaan van het para
magnetisme nu evenecns bcgrepcn kon worden. *) Deze 
thcorieen werkcn eveneens met de hypothese van de .. vrije" elec
tronen. Later hecft men aannemelijk kunnen maken, waarom .. vrije" 
electronen optreden. Ook de electriciteits- en de warmtegelciding 
kan men thans theoretisch beter beschrijven. De ontdekking van 
LAUE, r.) dat de vaste stof een periodieke opbouw vertoont, bleek 
voor dezc theoricen van helang. 

In de Yolgende paragrafen zal getracht worden een beknopt 
overzicht te geven van: 

1. de ideeen. die aan de mctaaltheorie in haar huidigen vorm 
ten grondslng liggen. 

2. de voorn;iamste benaderingen. die bij de uitwerking dezer 
ideeen gem;iakt worden. teneinde de berekeningen uitvoer
baar te ma ken. **) 

De in hoofdstuk III te beschrijven metingen over de electrische
cn warmte-weerstand van met<ilen vormen een bijdrage tot de 
kennis win deze eigenschappen van metalen: deze eigenschappen 
zelve vormen echter ecn ( niet cens zeer essentieel * * *)) detail van 
ooze kennis v;in de metallische toestand. Met de volgende para
grafen wordt in de eerste plaats beoogd. het den lezer eeniger-

•) Dr orden van grootte werden voor beide verschijnselen voorl'"<'ld en 
waren in redelijk<' ov<'reensh'mming met de l'xperimenkele ge\Jl'vens. Dl' ver
schijnsl'lm :ijn hl'idt•n l'en \l<'Volg van hl't ft•it. dat sl<'chts l'l'n klein gedeelte 
van de .. vrije" clectronen onclrr invl0t•d van uitwendigl' storingl'n (tcmpl'ratuur
of magnct•twld) in anderl' toestanden kunnen overgaan (zie ook pag. 17). 

• •) Er moge hil'r reeds op qewl'Zt'n word en. dat dl'Z<' hl'nadcringen alll'rminst 
aan het prohle<'m. tk ml'talliek<:' toc~tand als gchcel tl' heschrijvl'n complex, zijn 
;rnngepast. V<"ell'er is de vcrwaarloo:ing aangewczen door de tc onderzoeken 
eigenschap. Als voorhel'ld moge dil'nl'n hl't clectrisch geleidinnsvcrmogen van 
ijzer. dat zondl'r wisselwerkin11 der t•lectron<'n onderling herekend wordt. terwijl 
de ferroma1Jnl'tisch<' eigenschappen herekend worden met deze wisselwerking 
als voornaamste .. term". 

•••) Althans de absolute waarde en tcmpcratuurafhankclijkhcid van hct ge
lcidingsvermogcn. 
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mate mogelijk te maken. de piaats van deze dctail-bijdrage in het 
geheel te kunnen overzien; immers de studie van het gehede 
theoretische en expt.:rimenteeie matcriaal is voor den slechts zijde
lings gelnteresseerden lezer een pr<u:tische on111ogelijkheiu. 

Ue toetsing van theorctische uitspraken aan het experiment, 
welke het voornaamste doel van de in hoofdstuk 1i1 te bespreken 
metingen vormt, is sJechts mogelijk. indien men de uitci11delijkc 
i·esultaten van bciden, bc11c1•c11s de cr.w11 val>onden 011:ckcrhcden. 
kent. Het blijkt uit de Jiteratuur. <lat theoretici en experimenta
toren de beteekenis van clkanders resuttaten dikwijls onvoldoende 
kenncn, soms over en weer overschatten. 

In de volgendc paragrafen :::al ccn poging worden gedaan de 
theoretische uitspraken en <le eraan verbonden onzekerheden, uit
een ie zetten. 

Bij de toetsing aan het experiment, welke in hoofdstuk III ter 
sprake zal komen. woHlt dan op dit overzicht tcruggegrepen. In 
hoofdstuk III. § 9 zullen de eindconclusies samengevat worden. 

§ 2. Over cohaesie van vaste stoff en. 

De ervaring heeft gelcerd, dat. \vanncer een groot aantai \ gelijk
soortige) kernen en een zoodanig aantal electronen. dat het ge
heel electrisch neutraal is. zich bij cen voldoend k19e tcmperatuur 
in een gegeven volume bcvinden. de Jaagste cnergietoestand be
antwoordt aan een vasle stof. *) Uit optrcdc11 1•ci11 de uaste stof 

moet als een dcr bclangrijkste cigc11schappc11 der matcric be
schouwd wordcn. De metalen zijn daarbij gekenmerkt door hun 
groot geleidingsvermogen voor elcctricitcit. Uit de vergelijking 
van het atoomvolume (in de vastc toestand) en de botsings
diametcr kan men a fleiden. dat de a fzonderlijke ionenrompen bij 
de overgang van de gasvormige in de vaste phase weinig ver
andering zullen ondergaan. 

Ue bindingsencrgic bij het absolute nulpunt kan men nu in de 
volgende deelen splitsen * * ) : 

•) Helium ,·ormt hicrop waar~chijnlijk ,·en uit:ondain\J· 
••) Hicrbij wordt ZOO\Vl'l d,• Vl'r<Uldl•rin\J van de kinl'lisd1c, als van ell' poten

ticelc energie binncn de ioncnrompen vcrw<1<1rloosd. lnd1.:n hct tcr lwsd1ikking 
gcstcldc volume a<1n:icnlijk kk·in,•r is dan lwt .. norni;d1·.. ;1toomvol111m-. is dit 
nict \ll'Oorloofd. Di·:,· splitsin\J omvat nil'l all,• l1•rn1e11 · :ij is ~kchts 1•cn wovc 
sclll'matisccring. 



a. Electrostatische energie tengevolge van 
I. de afstooting van de ionenrompen onderling. 
2. de afstooting van de restcerende ( valentie-)electronen. 
3. de attractie tusschen deze electronen en de ionen. 

b. Kinetische energie van 
I. de ionen. 
2. de electronen. 

Aan een vollediye theorie van de metallieke toestand zou men 
als eerste eisch moeten stellen, dat zij (naast bet bestaan van bet 
geleidingsvermogen) bet optredcn van de vaste stof en hare 
structuur kon berekenen. In deze algemeenheid is het probleem 
niet opgelost. Zij zou de verdampingswarmte en bet verband 
tusschen volume en druk bij het absolute nulpunt geven. 

Een volgende stap is, dat men het optreden van de vaste stof 
plausibel •) vindt. of als gegeven beschouwt en tracht de struc
tuur van de vaste modificatie te berekenen. Hiervan is de be
rekening van Fuctts voor koper een voorbeeld. De electrostatische 
energieen zijn het grootst, de kinetische energie van de electronen 
is hiermede vergelijkbaar; de nulpuntsenergie van de ionenrompen 
is tengevolge van hun grootere massa klein, vergeleken met deze 
laatste. Wanneer men ook de structuur als gegeven beschouwt. 
staan verschillende mogelijkheden voor de wijze van berekening 
open: 

I. Het ruimtelijk-periodiek stelsel van elkaar beinvloedende 
atomen. 

Deze methode van berekenen heeft slechts in zeer bepaalde ge
vallen eenige zin, b.v. in verband met de begrippen 01Jerlappende 
s- en d-band bij de overgangsmetalen. Dat zij voor werkelijke be
rekeningen ongeschikt is, vindt zijn oorzaak in de sterke wissel
werking tusschen de atomen. welke tengevolge van hun geringe 
onderlinge afstand zoo groot is. dat de in bet vrije atoom voor
komende koppelingen doorbroken worden. Deze koppelingen zijn 
te bezwaarlijk om in de rekening medegenomen te worden. Hier
aan beantwoordt de rekenwijze. welke bekend staat als: 

•) Oat een periodieke structuur in zekere zin tot een extremum leidt. blijkt uit het 
feit, dat de verandering van de energie een even functie is van de afwijkingen 
der ionen uit hun oorspr'bnkelijke toestand. 
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2. De methode van het ,.Self consistent field" van Hartree. ; ) 
Van alle .. 9edetai1leerde" wisselwerkingen tusschen de elec

tronen onderling wordt hierbij atgezien. ::>lechts die gezamenlijke 
invloed van alle electronen op een ander wordt in aanmerking ge
nomen, welke zich laat besc11rijven door een potenuaalfunctie. f\an 
deze potentiaalfunctie iegt men dan de eisch op, dat de uit de 
oplossing volgende dichtheidsverdeeling der electronen tezamen 
met het veld der kernen, haar juist tevoorschijn roept. Men heeft 
daarbij rekening te houden met het PAuu-principe. Deze in de 
ScHRODINGER ver9elijkin9 optredende onbekende potentiaalfunctie 
kan door successive approximatie gevonden worden. T eneinde een 
snelle convergentie te verkrijgen. kiest men de nulde benadering 
zoo dicht mogelijk bij het te verwachten eindresultaat. De gede
tailleerde correlatie tusschen de electronenposities kan bij deze 
rekenwijze niet tot uitdrukking komen. Zij kan een belangrijke 
invloed op de energie hebben. Oat deze invloed inderdaad groot 
is. vormt de basis van: 

3. De methode van Wigner-Seitz. s) 

W1GNER en SEITZ gaan uit van de hypothese. dat in een (een
waardig) metaal steeds een ( niet steeds hetzelfde) electron met 
zin aan een ion toe9evoe9d kan worden en we) als volgt: om elk 
der ionen denken zij zich een polyeder en deze onderling 9elijk
vormi9. •) De ruimte binnen zoo'n polyeder .. behoort" bij het in 
het symmetrie-centrum 9ele9en ion. Bevindt een electron zich 
binnen de polyeder, dan .. behoort"" het bij het er in 9ele9en ion. De 
dichtheid van de electronen op de polyedervlakken is een extremum 
voor verplaatsingen loodrecht erop. Zij berekenen nu de laagste 
energietoestand van een electron binnen de polyeder en beschou
wen het potentiaalveld van de ionenromp als (onveranderd) 9e-

9even. met als randconditie ~~ = 0. Om de rekening uitvoerbaar 

te maken. vervangen zij de polyeder door een bol met gelijke in
houd. Deze twee lichamen wijken voor een vlak gecentreerd 
kubisch rooster weinig van elkaar af. 

*) Men vindt deze polyeders als volgt: Van een ion uit trekt men de ver
bindingslijnen met alle dichtbij gelegen ionen. De ruimte binnen de hierop aan 
te brengen middelloodvlakken is de polyeder. 
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Oe kinetische translatieener\;) i..: • .an de electronen wordt een
voudig bij de zoo gevonden energie opgeteld. Deze wordt berekend 
volgens de formuJe van f EUMI \!) voor volkomen Vrije electronen. 
De gemiddelde kinetische energie der electronen is groot verge
leken met de thermische energie kT. 

Met deze laatste twee methoden berekent men de bindings
cnergie. Zij zijn echter ( gewoonlijk) niet nauwkeurig genoeg om 
het verschil in bindingsenergie tusschen de kubisch ruimtelijk- en 
kubisch vlakgeccntreerde structuur te berekenen. *) Voor een 
beschrijving van het gcleidingsvermogen zijn deze rekenwijzen 
ongeschikt. 

§ 3. De hypothese van de vrije electronen. 

a. Het model r>an Sommerfeld. :: ) . 

In de quantumtheoretische behandeling van de metallieke toe
stand nam SOMMERFELD de hypothese van de vrije electronen uit 
de klassieke theorie over. Hij maakte de volgende 1Jereenvoudi9e11-
de onderstellingen: 

I 0 • De ladingen der ionen worden homogeen verdeeld gedacht, 
evenals die der vrije electronen, d.w.z. er ontstaat een poten
tiaal put van constante diepte. 

2°. Het aantal vrije clcctronen bcantwcordt aan cen per ion 
( voor een eenwaardig metaal). 

3". De ( ongeladen) electronen bewegen ona fhankelijk van elkaar 
in de potentiaal put. 

De laatste onderstelling maakt, dat de berekening van de eigen
toestanden van de electronen mogelijk is. het wordt een z.g. een
electron-problecm. Eerst wanneer de statistiek toegepast wordt, be
merkt men in de rekening door het voor de electronen geldende 
PAULl-principe. <lat er meer dan een electron in de potentiaal put 
aanwezig is. Dit model bevat a/le essentieele punten. noodig om 
te kunnen inzien. waarom de soortelijke warmte van de electronen 
zoo klein is en geeft bovendien (de later juist gebleken) tempera
tuurafhankelijkheid van deze grootheid. Essentieel is overigens. dat 
als gevolg van het PAULl-principe de FERMt-DtRAC-statistiek 

•) Zoolang men de poly<'lkr door een hol wrvan\}t. is dit zelfs onmogdijk. 
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toegepast moet worden. De theorie van PAULI 4) over het para
magnetisme der 9eleidin9selectronen is geheel op dezelfde leest 
gescboeid. 

Over de voor beide tbeorieen essentieele FERMI-DIRAC-statistiek 
moge nog een enkel woord gezegd worden. Zij volgt uit bet even
wicbt tusschen een klassiek gas (MAXWELL-BOLTZMANN-statis
tiek) en dat van een aantal deeltjes. waarvoor bet PAuu-principe 
geldt. De groote dicbtheid van de electronen in een metaal 
tezamen met dit principe is oorzaak. dat slechts zeer weinig elec
tronen op energieniveau·s geplaatst kunnen worden, welke een 
afstand << kT van het hoogste niveau af gelegen zijn, Voor alle 
experimenteel bereikbare temperaturen is de energie E0 van bet 
hoogst bezette niveau >> kT. Dientengevolge spelen slecbts de 
electronen in de hoogste energienilleau's (E ~ E0 ). bij al die ver
schijnselen. waarbij geen groote energiequanta ter beschikking 
staan. *) een essentieele rol. Zoo is de kleine soortelijke warmte 
van de electronen en diens evenredigbeid met T een gevolg van 

kT 
het Eeit. dat slechts een gedeelte van de orde van grootte ~ in 

0 

staat is bij verwarming over /1 T een energie k A T op te nemen 
(dus C, -T). 

f 

I 
--<-E 

Fig. I. I. 

lndien men met het model van SOMMERFELD een eindige elec
trische weerstand wil verkrijgen, moet men zoomaar een .. vrije 
weglengte" invoeren. Wat betreft de geleidingstheorie, is er hier 
geen vooruitgang t.o.v. de klassieke theorie; zoowel de hypothese 

•) Hicrtoc behooren ni<'t: ahsorbtic van Rontgenstrnlcn, diffractie van clcc
tronenstrnlen, rcflectic van ultraviolet licht. enz. 
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der .. vrije" electronen als de phenomenologische vrije weglengte 
( stootdiameter) uit de klassieke theorieen zijn gebleven. 

b. Het tlzeorema van Bloch. 10). 

Een eerste stap tot 11erklarin9 der .. vrije" electronen vormt een 
stelling. welke liLOCH bewees. In het model van SOMMERFELD 

handhaafde hij de onderstellingen 2 en 3; 1 echter verving hij door: 
I'. De ladingen van alle ionen en .. vrije" electronen veroorzaken 
tezamen een in de drie ruimtelijke hoofdrichtingen periodiek . 
potentiaalveld. 

Hij toonde aan, dat een electron in zoo·n potentiaalveld gemid
deld .. ) eenparig door het rooster beweegt. Dit geldt voor a/le 
clectronen (zoowel in geleiders als ook in isolatoren), d.w.z. voor 
de electronen van de K-schil evenzeer als voor de valentie
electronen. Ue beteekenis van het begrip vrij electron moet dus 
nog nader gespecificeerd worden, indien men hiermede slechts de 
valentie-electronen in het metaal mee wil aanduiden. 

Met het handhaven van 3° bleef het een een-electron-probleem 

r·lJ: ---,-
: 0 . . 
' 
' 
' 
' 

c· 
: / 4E' 
,, 
~I 

'• ,'. /_. :e 

-~-1. 

Fig. I, 2. 

Als gevolg van het periodieke potentiaalveld is het quotient 
impuls gedeeld door snelheid. de z.g ... effectieve massa", niet meer 

') De middcling van de snclhcid moet pla11ts hcbbcn over ccn weg wclke 
lang is t.o.v. clc identiteitsafstand in de voorthcwcgingsrichting. 
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constant. De effectieve massa is een maat voor de arbeid, welke 
op een electron verricbt moet worden om bet een zekere versnelling 
te geven. Ve energie vertoont als functie van de impuls een 
discontinuiteit bij impulsen (golfgetallen), welke aan de periodici
teit van bet rooster in de voortbewegingsricbting beantwoorden 

il:! 
(zie fig. I. 2). De effectieve massa wordt gegeven door d:! E. In 

dki 
fig. I. 2 beeft dus een electron bij 0 een positieve, bij B een nega-
tieve, bij A een oneindige effectieve massa. Electronen met een 
impuls. welke aan de discontinuiteit bij B beantwoordt worden, aan 
het ionenrooster gereflecteerd. De reflectie- of discontinuiteits
conditie vertoont een diepgaande analogie met die van BRAGG voor 
Rontgenstralen. 

c. De ,.K"-electronen in de beschrijPingswijze 11an Bloch. 

lndien men zich een ideaal rooster van uitsluitend kernen en 
een electron met geringe energie gegeven denkt, ZOU men zicb 
kunnen voorstellen, dat dit electron gedurende een bepaalde, vrij 
lange tijd in de practiscb ongestoorde K-scbaal om de n"~ kern 
beweegt. Vervolgens zal bet b.v. naar de (n + I )'1'' kern gaan en 
daar evenlang blijven. Het tbeorema van BLOCH beteekent clan 
ongeveer, dat dit proces zicb berbalen zal voor de (n + 2)'"" 
(n + 3 )"c kern. 

In bet beeld van BLOCH beantwoorden de K-electronen dus aan 
electronen met een gemiddeld constante translatiesnelbeid. In 
vergelijking met bet voorgaande geval verloopt bet lijnstuk OAB. 
nu OB' geworden. bijna borizontaal; de boogte van bet punt B' 
boven de as is nu klein t.o.v .. d E' (B'C'). D.w.z .. de translatie 

1 o E 
snelbeid ( ii°' -Cf k- ) is zeer gering. de effectieve massa 

i'}:! 
a2 E. zeer groot. De K-electronen zijn dus wel vrij in deze zin; zij 

a k2 
dragen ecbter toch niet tot de geleiding bij. Heeft men n.l. aan 
bet rooster (met N kernen) 2 N electronen toegevoegd. clan is de 
energieband (OB') gevuld; er kunnen tengevolge van het PAuu
principe geen electronen meer in ondergebracbt worden. N van 
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deze electronen bewegen naar .. links"; aan elk dezer electronen 
kan men een electron, dat met dezelfde snelheid naar ,.rechts" 
loopt, toevoegen. Zoolang alle electronen in de band (OB') blijven, 
is bet onmogelijk een overschot van naar .. links" bewegende elec
tronen te verkrijgen door bet aanleggen van een electrisch veld. 
De thermische energie k T is veel kleiner clan A E' voor deze 
electronen; in een andere band kunnen zij dus niet komen. Deze 
hypothetische stof zou dus een isolator zijn. 

d. De zones van Brillouin. 11). 

lndien we onder c. uitgegaan waren van bet veld van de kernen 
tezamen met a/le electronen, zou de beweging van de .. K"-elec
tronen slechts weinig verandering ondergaan hebben; zij onder
vinden bijna uitsluitend de invloed van de groote kernlading. 

Men denke zich nu alle electronen in zoo'n potentiaalveld in zoo 
laag mogelijke energietoestanden (zonder in strijd te komen met 
bet PAULl-principe). De electronen kan men clan in groepen in
deelen. De ionenrompen laat men, wat deze indeeling betreft, 
buiten beschouwing; zij vormen afgesloten banden evenals de K
electronen. De valentie-electronen kunnen nu o.a. de eerstvolgen
de band, de z.g. eerste zone van Brillouin: 

I 0 • geheel vullen, 
2°. ten deele vullen. * ) . 
In bet eerste geval dragen zij niet tot de geleiding bij; bet argu

ment, dat onder c. voor de .. K"-electronen aangeduid werd. geldt 
ook voor hen. * *). De stof is een isolator. 

In bet tweede geval vervalt dit argument; de stof is een geleider. 
Hiermede is de tweede eigenschap van de vaste stoffen, d.w.z. de 
mogelijkheid ze ( scherp) in te deelen in geleiders en isolatoren. 
veel duidelijker geworden. 

§ 4. Het probleem der electrische geleiding 'in groote trekken. 

De probleemstelling kan men als volgt formuleeren: gegeven 
een ruimtelijk zeer uitgebreid, bekend rooster van ionen met be-

•) De energieintervallen vnn opvolgende zones kunnen eventueel .. over
lnppcn"1 
**) Zoolnng tenminste kT <<. 1 E: is kT _, ."1 E dnn is de stof cen hnlf·· 
gelcider. 
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kende (bijna periodieke) *) structuur en potentiaalverdeeling en 
hierin een aantal valentie-electronen; hoe groot wordt de stroom
dichtheid als functie van een ( ruimtelijk constante) gradient van 
de electrische potentiaal bij een gegeven temperatuur? 

Als voornaamste benadering in de meest gangbare theorieen. 
o.a. in die 11an Bloch 12) en Peierls 13), is te beschouwen. dat de 
rvisselwerking tusschen de electronen tJerwaarloosd wordt. voor 
zoo11er deze niet door een potentiaalveld ( .. selfconsistent-field") 
beschreven kan worden. **). Deze theorieen behooren dus tot de 
.. een-electron-theorieen". De gevolgen hiervan zijn niet te over
zien. zooals hiervoor reeds vermeld we rd. * * *). In den vervolge 
zullen de electronen, tenzij anders vermeld, onafhankelijk van 
elkaar bewegend ondersteld worden. 

De oplossing van het probleem omvat dan de volgende punten: 

1. De berekening van de 11ersnelling 1Jan de electronen uit hun 

e11enwichtsverdeeling. 

Als de eigen-functies bekend zijn. volgt deze uit de klassieke 

formule p = q. indien men voor m de effectieve waarde van de 

massa gebruikt: m,.,., = a2":;if k2. Bii de versnelling van de elec

tronen door een uitwendig veld blijft aan het PAULl-verbod 
automatisch voldaan. 

2. Waardoor worden de electronen .. geremd"? 

Zoowel in het model van SOMMERFELD (m = m,.,, ). als in dat 
van BLOCH ( zuiver periodiek potentiaalveld) neemt de stroom in 
een constant veld met de tijd toe. Wordt het veld weer afgescha
keld. clan blij ft de stroom onveranderd bestaan. De weerstand moet 
dus het gevolg zijn van 

• ) Zie hieronder bij 3. 

**) Voor ecn overzicht van de overige theoricn zic men b.v. J. de Boer. 
Dissertatie, Leiden, 1935. 
• • •) Op een gedeeltelijke rechtvaardiging voor het geval van electriciteit· 

neleiding zal nog teruggckomen wordcn. Deze rcchtvaardiging is onjuist voor 
de warmtegclciding ( zic ook voet noot ••••) biz. 31 ) . 
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3. de aperiodiciteit oan het potentiaafoeld. *). 

Deze aperiodiciteit heeft tweeerlei oorzaak en wel: 
a. de aanwezigheid van vreemde atomen en opbouwfouten in 

het ionenrooster. 
b. de thermische beweging van het rooster. * *). 

a en b zullen in den vervolge kortheidshalve met .. permanente 
storingen" en .. roostertrillingen" aangeduid worden. 

Over de permanente storingen behoeft hier slechts vermeld te 
worden, dat zij experimenteel niet geheel verwijderd kunnen wor
den. In § 7 zal de thermische beweging van het rooster nader be
sproken worden. Men denkt zich nu, dat de electronen de door 
het electrische veld verkregen voorkeursimpuls verliezen door 

4. verstrooiing aan de aperiodiciteiten. 

Bij de berekening van de verstrooiingswaarschijnlijkheden doen 
zich de volgende vereenvoudigingen voor: 

a. Slechts de electronen met een energie, vrijwel gelijk aan de 
grensenergie, komen (wegens het PAULl-principe) voor ver
strooiing in aanmerking. 

b. De snelheid van deze electronen ·is· groot, vergeleken met de 
voortplantingssnelheid van de elastische golven. Dit heeft 
tot gevolg. dat de tijd slechts via de grootte der momentane 
uitwijking in de verstrooiing voorkomt. 

5. De ionen zijn zwaar 1Jergeleken met de electronen. 

Bij een verstrooiing van een electron aan het ionenrooster krijgen 
de ionen slechts een (vergeleken met het electron) zeer geringe 
snelheid. Dit rechtvaardigt de beschrijvingswijze, dat de electronen 
aan een aperiodisch potentiaafoeld verstrooid gedacht worden. Het 
verdient vermeld te worden. dat bij kleine amplituden slechts de 
longitudinale golven tot de verstrooiing bijdragen. 

6. De stationnaire toestand in een constant electrisch 1Jeld. 

De voorwaarde voor het stationnair zijn van de toestand kan 

*) Zic hieronder bij 5, 
·••) Zooals in Bloch II vermeld staat, moet men de nulpuntsbeweging niet 

in aanmerking nemen. 
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men in twee deelen splitsen, n.I. in die voor het stationnair zijn 

van 
a. de electronen-snelheidsverdeelingsfunctie. 
b. de verdeelingsfunctie van de elastische golven. 
De verandering van de verdeelingsfunctie van de electronen met 

de tijd wordt in het algemeen veroorzaakt door: *) 
al. de 'versnelling van de electronen door het aangelegde veld. 
a2. de .. botsing" van dezen tegen de roostergolven. 
a3. de verstrooiing aan permanente storingen. 
De verandering van de verdeelingsfunctie van de elastische 

golven is een gevolg van: 
bl. hun wisselwerking met de electronen. 
b2. hun onderlinge wisselwerking. 
Kent men de stationnaire verandering van deze verdeelings

functies t.o.v. de evenwichtsverdeeling. dan volgt de stroom door 
een integratie. 

§ S. De eigentrillingen van het rooster. 

Een eerste poging het dalen van de soortelijke warmte bij lage 
tcmperaturen, welk effect in strijd is met het aequipartitie-theorema, 
te verklaren, weed door EINSTEIN 14) in 1907 gedaan. Hij bereken
de de soortelijke warmte van een stelsel van N gelijke. ongekop
pelde oscillatoren (de N atom en of ionen). In 1912 verbeterde 
zoowel BoRN en VON KARMAN, 15) als DEBIJE 16) deze theorie 
door in aanmerking te nemen. dat de atomen (ionen) niet onaf
hankelijk van elkaar bewegen. Hier zullen we slechts de hoofd
punten waarop de theorie van DEBIJE berust. vermelden. **). 

a 1. De koppeling van de trilling en van de atom en geeft aan
leiding tot staande golven. 

•) Zooals reeds eerder vermeld werd. zijn deze theorieen een-electron
theorieen; al deze mechanismen hehhen betrekking op afaonderlijke clectronen. 
Het argument. dat de .. botsingen ", indien deze een beschrijving van de wissel
werking vormden, de stroom niet zouden beinvloeden, is juist in zooverre 

• tr 
P ,.._, q (of ~)'Ell/ k' = m =constant). 

••) De probleemstelling en de behandelingswijze zijn bij Born en von Karman 
exacter. De resultaten van deze theorieen gaan voor het geval van metalen 
echter niet hoven die van Debye uit. Een verdere stap op dezen weg werd in 
1935 door Blackmann ") gedaan. 
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a2. Voor golven met een golflengte van vele malen de atoom
af stand, merkt men de discrete structuur van het rooster 
niet; het kan als een elastisch continuum behandeld 
worden. *). 

a3. In een kubes zijn de componenten van de geoorloofde 
reciproke-golflengte-vectoren, bepaald doer de cisch, dat 
zij een geheel aantal malen de reciproke ribben moeten 
zijn. Hieruit volgt N(l/l)d(l/l), wanneer N(l/l) de dicht
heid van de reciproke golflcngten is. 

a4. Het aantal trillingsmogelijkheden moet met het aantal vrij
heidsgraden overeenkomen. teneinde bij T >> e (via het 
aequipartitie-theorema) de wet van DULONG en PETIT te 
verkrijgen. 

De voornaamste in de verdere uitwerking door DEBIJE opzette
lijk gemaakte verwaarloozingen zijn: 

bl. Ook de korte golven worden volgens de continuummethode 
berekend en het aftelschema wordt op hen toegepast. **) 

b2. De dispersie in de voortplanting van de elastische golven 
wordt verwaarloosd: slechts het verschil in longitudinale 
en transversale voortplantingssnelheid wordt ( uitsluitend 
in de berekening van de frequentie uit 1/l) mede genomen. 
De verhouding der voortplantingssnelheden vol gt ( voor 
lange golven) uit de contractieverhouding van PotSSON. 

b3. Teneinde aan a4. te voldoen, wordt het aftelschema bij 
een grensfrequentie afgebroken. * * *) 

De gevolgen van b3. zijn voor de electriciteitstheorie waarschijn
lijk het grootst * * * *), weshalve zij in fig. I. 3 grafisch geillustreerd 
zijn. Kromme 1 geeft de vorm der frequentie-dichtheidskromme 
volgens DEBIJE; vat men haar op als een grafiek, waarin N (I /i.) 

•) Bij lage temperaturen spelcn de lange golven tengevolge van de quanti
satie de hoofdrol (kleine quanta): 
••) Het moge opgemerkt wordcn, dat voor zeer korte golvcn het verschil 
longitudinaal-transversaal geen eenvoudige bcteekenis hecft.· 
•••) De const'quentics hiervan voor de soortelijke warmte zijn gering. 
••••) Bij kleine a.mplituden (lage tempcraturen) dragen n.J. uitsluitend de 
longitudinale trillingen tot de verstrooiing van de electronen bij, Men moet dus 
merken. d;it de verwaarloozing door de Dcbye voor de berekcning van d.? 
soortelijke warmte, hier ongeoorloofd is. De consequentics hiervan schijnen in 
de literatuur over de gt'leiding van metalen niet voor te komen. (Zie ook voet
noot biz. 29) . 
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als functie van een l/i. uitgezet is. dan is met b3 rekening gehou
den, Kromme II geeft dan de frequcntie-dichtheidskromme, indien 
men bij een reciproke-grensgolflengte afbreekt. De kromme Ila en 
Ilb geven respectievelijk de bijdragen van de transversale en 
longitudinale trillingen hiertoe. Krommc III geeft de frequentie
dichtheidsverdeeling volgens ce rekening van BLACKMANN aan 
cen twee-dimensionaal model. 

N(~) 

I 

----1 
Fig. I. 3 

§ 6. De thermische beweging van bet rooster. 

De gemiddelde amplituden van de eigen-trillingcn van het 
rooster worden gcgeven door de bekende formule van PLANCK. 

Voor de geleidingstheorie is belangrijk. dat 
1. bij hooge temperatuur het aequipartitie-theorema geldig is. *) 
2. bij lage temperaturen slechts de lange golven aangeslagen 

zijn. 
Eenig * *) inzicht in de mate van juistheid van de door 

*) Een gevolg hiervan is, dat onafhankelijk van de vorm van N (v). 
R - T gevonden wordt. 

••) Het verschil longitudinaal-transvcrsaal, dat voor de geleiding van 
belang is, komt hierbij niet tot uiting. Uit een .. tc grootc" soortelijke warmtc 
mag men niet de· conclusie trckken, dat de dichthcid der longitudinale trillingen 
.. te groot" is. 
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DEBIJE bcrekende dichtheid der eigen-trillingen kan men uit de 
gegevens over de soortelijke warmte verkrijgen. 

(~ 
Bij )age temperaturen T < T2 volgt uit de theorie van DElllJE. 

dat C\',..., (T/<-J)::. Bij de experimenteele toetsing hiervan zet men 

veelal ~ 'O"Cv als functie van T uit. *). Deze grootheid zou clan 

constant moeten zijn. O.a. uit de metingen van KEESOM en mede
werkers volgt. dat <-> niet constant is. Zij wezen er reeds op, dat 
de <->'s van Ag en KCI ongeveer op dezelfde wijze met T varieeren. 
lndien men <-J als functie van T/(-).,, waarin 8 0 de waarde van 
H voor T = f-Jf20, uitzet, blijkt het analoge gedrag ook voor de 
eveneens kubisch vlakgecentreerde metalen Pt en Cu te be
staan * *). zooals in fig. I. 4 te zien is. De gegevens zijn ontleend 
aan meting en van KEESOM en medewerkers. ts). 

t.t? ....----------- ..• 

t,08 

t.00 

/---OA90,,•lt(, u-t 

~ 1---··0 t,;..,itl'J-llfi 01. '.~ 
!/I ~-+ioc1•10 -22·. n•O 
/, \3---VPt&.,.a..23:,,n.a!/ 

, ,, 

0,% --+---<--...._~ ........ --~..,;;;;, 
o.oo 0,02 o.o• 0,06 

--<~T 

e 
Fig. I. 1. 

Daar de soortelijke warmte een integraal effect is en de hieruit 
afgeleide experimenteele (-)-waarden ongeveer 10 % varieeren 

tusschen T;<-> ··-= 1~ en Tf<-J = "it~ en daar beneden. moet men de 

conclusie trekken, dat de dichtheidsverdeeling der eigen-trillingen 
aanzienlijk van de door DEBIJE voorspelde verschilt. In hoeverre 

•) Deze methode wcrd door Keesom en medewerkers ingevoerd. 
••) Na correctie voor de soortelijke warmte van de electronen. Voor Ag 

en KCI zijn de (-)"s ongeveer gelijk. De K+ en Ct- deelroosters in KCI zijn 
beiden kubisch vlakgecentreerd. 
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dit voor de longitudinale respectievelijk voor de transversale golven 
afzonderlijk het geval is. kan men hieruit niet beslissen. 

§ 7. De wijze, waarop de evenwichtstoestand van een afge·· 
sloten stelsel van electronen in een ionentralie bereikt wordt. 

Daar het opstellen der in ~ 5 besproken stationnairiteitscon
dities aan een niet-evenwichtstoestand beantwoordt. kan men dit 
probleem in twee deelen splitsen: 

I. De invloed der uitwendige storing ( electrisch veld). 

2. De wijze. waarop de oude evenwichtsverdeeling zich tracht 
te herstellen. 

Het eerste dee) is betrekkelijk eenvoudig; de moeilijkheden zijn. 
afgezien van het (ten deele) verwaarloozen van de wisselwerking 
tusschen de electronen. voornamelijk van mathematischen aard. 
Het tweede dee) is gecompliceerd, daar het twee gekoppelde syste
men betreft: 

a. De electronen. 

b. De elastische golven. 

In principe heeft men bij deze twee gekoppelde (statistische) 
systemen de volgende (extreme) mogelijkheden voor de instelling 
van de evenwichtsverdeeling *): 

I. De electronen onderling stellen hun evenwichtsverdeeling 
snel in; de instelling van het evenwicht der elastische gol
ven vindt plaats: 

a. door hun wisselwerking met de electronen. 
b. door onderlinge wisselwerking: de evenwichtsverdeeling 

van het geheel vindt plaats als een langzame wissel
werking tusschen de gezamenlijke electronen en elas
tische quanta. 

II. Als I met electronen en elastische golven verwisseld. • *). 

III. De wisselwerking tusschen de (afzonderlijke) electroncn 
en elastische golven domineert. 

*) Deze indeeling is ook op andere soortgelijke prohleemen van toepassing. 
b.v. op het spin-rooster-evenwicht bij de adiabatische demagnetisatie en rela
xatieverschijnselen in het parnmagnetisme. 

••) De mogelijkheden I a en II a verschillen niet essentieel. 



28 

§ 8. De theorie van Bloch voor de electrische weerstand van 
zuivere metalen. 12) 

De voornaamste onderstellingen, welke BLOCH maakt, zijn: 
a. De wisselwerking tusschen de electronen beinvloedt de 

stroom niet, d.w.z. het is een een-electron-theorie. 
b. De evenwichtsverdeeling der electronen stelt zich zeer snel in. 
c. De evenwichtsverdeeling van de elastische golven wordt 

( voldoende) snef bereikt. *). 
d. De invloed van de permanente storingen mag verwaarloosd 

word en. 
e. De dichtheidsverdeeling van de elastische golven wordt door 

de formule van DEBIJE gegeven. 
f. De snelheidsverdeeling der electronen is bolsymmetrisch. 

d.w.z. de energie is slechts een functie van de grootte. niet 
van de richting van de impuls. 

De resultaten. onderworpen aan de ervoor door letters aange
geven onderstellingen. zijn: 

10. (a.b.c.d) R-
T 

voor T >>8 ( 1) 
8 

20. (a,b.c.d.e **)) R- (~r voor T <<8 (2) 

30. ( a.b.c,d.e.f) R(Ti) - 498 ('!'1 rT1 \T1<<8 (3) voor. 
R(T2 ) -- 8 T 2 (T2 >>8 

Op grond van het feit. dat de theoretische voorspellingen de 
experimenteele resultaten in groote trekken weergeven, zullen deze 
voorspellingen nog nader beschouwd worden. * * * ) . 

ad I. Dit resultaat blijft geldig. indien de frequentiedichtheid 
van de elastische golvcn een andere is. b.v. die van EINSTEIN. Het 
hestaan van ecn maximale frequentie is echter essentieel. 

ad 2. a. Alleen reeds gezien de afwijking van de Ta-wet. 
volgend uit de gegevens over de soortelijke warmte. is het nauwe
lijks te verwachten. dat de Ta-wet streng geldig zou zijn. Zoolang 

•) Door de ondcrstellingen b en c worden de simultanc stationnariteitsvergc
lijkingen geseparccrd . 
.. ) Zie over de oorzaak voor het optreden van e bij T <<8 ook § 9 . 

... ) Door Griineisen werd cen formule gcgeven, we Ike voor alle waarden 
van T zou gelden: het thcoretische bcwijs van deze formule bevat veel mecr 
onderstl.'llingen en is aan twijfcl onderhevig. 
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b.v. de experimenteel gevonden electrische weerstanden ongeveer 
door een formule van de vorm R = AT" voorgesteld kunnen wor
den, met een waarde van n tusschen 4 en 6, mag men niet conclu
deeren, dat dit in strijd is met deze theorie. 

b. Daar slechts de longitudinale golven (bij kleine amplituden) 
tot de verstrooiing bijdragen. zou het voor lage temperaturen zin 
hebben (in tegenstelling tot de gebruikelijke methode) met de 
fequentie-dichtheidsverdeeling lib uit fig. I. 3 te rekenen. *). 

Voor de verhouding 1'> van de in de formule van DEBIJE op
tredende 8111 en de longitudinale e. 81ong• vindt men: 

1
'}:== '31oog = [_!__ + ~ ~~(l_-:-µ)_?3/2)'/3 ('f) 

eth 3 3 i 1 - 2 µ , 

Hierin is /t de contractieverhouding van Po1ssoN ( 0 < ,11 < Yi). 
In fig. I. 5 is het verband tusschen: 1? en 11 grafisch uitgezet. 

2,50 

2,25 

vs I / 
/ 

I / 
,/ 

/ 
/' 

Fig. I. 5. 

'Tl -j 
, I 

/ --
/, 
/. 

I 

0,3 0,4 

Met het in rekening brengen van f-1 10111, geeft men dus reken
schap van het feit, dat 

*) O.a. bij Bethe, Handb. d. Phys XXIV, 2 komen in de rekening de groot
heden voor de longitudinale trillingen voor. Ook de <-1 is hicrult gedefinicerd. 
Bij de toepassing wordt echter (ten onrcchte) de thcrmischc waardc WIO e 
in de eindformules gesubstitueerd. 
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I. slechts de longitudinale golven bij lage temperaturen tot de 
verstrooiing bijdragen. 

2. de dichtheidsverhouding van de longitudinale en transversale 
trillingen bij de rekenwijze van Dr:BtJE onjuist is. Dit is ten
gevolge van I. essentieel. 

ad 3. a. Hiervoor geldt opmerking 2b evenzeer. Het ware 
wellicht beter formule 3 te schrijven als: 

R(T i) (~10"'··)
5 

= 498 R(T 2) f)* voor \ T 1 << (':')loni: (3a) 
Tl T2 iT2 >>(")long 

Het linkerlid heeft in deze formule betrekking op lage, het rechter 
lid op hooge temperaturen. De waarde van 8* is eenigszins on
zeker, daar bij deze hooge temperaturen ook de transversale 
trillingen tot de verstrooiing kunnen bijdragen. In ieder geval vol
doet 8* aan 8 1h < 8* <3 B 1h wanneer {) < 3. * ). 

b. Aan de onderstelling £. zal in de meeste gevallen slecht vol
daan zijn. Waarschijnlijk is er bij K en Na verreweg bet best aan 
voldaan. 

§ 9. De theorieen van Peierls voor de electrische weerstand 
van zuivere metalen. 13) 

Peierls I. 

Op grond van de door hem, ten behoeve van zijn berekeningen 
over het warmte-geleidingsvermogen van isolatoren verkregen ver
strooiingsfactoren van elastische golven onderling. komt PEIERLS 
tot de conclusie, dat de onderstelling e. van BLOCH slechts bij 
tamelijk hooge temperaturen ( ongeveer T ~ Yi e) gerechtvaar
digd is. Bij lage temperaturen zou de stationnaire verdeeling van 
de elastische golven zooveel van de evenwichtsverdeeling afwijken, 
dat het verschil niet als storing behandeld mag worden. M.a.w. 
hij concludeert tot het koppelingsschema la van § 5. Door deze 
verstrooiingsfactoren uit zijn theorie over de warmtegeleiding van 
isolatoren te gebruiken en de nu simultane stationnairiteitsverge
lijking voor de elastische golven en electronen in een electrisch 
veld op te lossen, vindt hij dat: 

Eo 
R - e - kT, (5) 

*) Bij de toepassing zullcn we (")* = <-1, 011~ nemen. Hiermedc zijn 4 van d<! 
5 foctoren (") gchccl, de laatstc ten deele vcrantwoord. 
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waarin E
0 

de Fermi-grensenergie is. Daar dit in strijd is met de 
ervaring. concludeert hij dat een geheel ander mechanisme tot de 
~:tationnairiteit leidt. *). 

Peierls II. 
Bij !age temperaturen zouden de .. Umklapprozesse'" esscntieel 

zijn. * *). Hij komt tot de volgende eindresultaten: 
I. R -T blijft ongewijzigd gelden voor T >> e. (lb) 
2. R,..., (Tj<:-J)5 voor T<< <~>(op geheel andere gronden) (2b) 

3. De relatie (3) van BLOCH geeft waarden van ~g:~~- (3b) 

welke aanzienlijk te groot moeten zijn. Dit kan men zoo in
zien, dat eerst door het onvoldoende zijn van het verstrooi
ingsmechanisme van BLOCH de .. Umklapprozesse'" belangrijk 
worden. 

§ 10. De warmtegeleiding van zuivere metalen. 111) 
De bepaling van de warmte-stroomdichtheid bij een gegeven 

temperatuurgradient geeft aanleiding tot een rekenwijze, weike 
analoog is aan die, welke in § 5 voor de electrische weerstand 
geschetst werd. * * *). 

De situatie is in zooverre een andere. dat 
1. de ( gedeeltelijke) rechtvaardiging van de verwaarloozing 

van de wisse/werking tusschen de electronen hier niet 
geldt. ****). 

'') Ue hicrop te baseeren conclusie bezit thans wellll\l ovcrtuigingskracht 
meer. Er werd nog niet op gewezen, dat uit de experimenten van de Haas en 
Biermasz blijkt. dat deze warmtegeleidingstheorie niet met de ervariltg ovl'r
eenstemt. J.p.v. een exponentieel afnemen van de warmteweerstand wordt een 
sterke toename ervan bij dalende temperatuur gevonden. 
·• •) Bethe is de opinie toegedaan, dat noch de theorie van Bloch, noch 

Peierls I tot een stationnuire toestand kan leiden. De Umklappprozesse treden 
slechts dan op, wanneer de vorm van het grensenergieoppervlak zeer sterk van 
een bol afwijkt. 

Owr de juistheid van Peierls' opmerking bl'stm1t een gehede literatuur. 
Zie o.a. Brillouin, Quantenstatistiek en brief van Peierls aan Brillouin hierin 
afgedrukt; Bethe, Handb. d. Phys: XXIV, 2: 
•• •) Vergelijk voetnoot * * *) pag. 2 I. 
****) lndien deze, wat niet waarschijnlijk is, door .. botsingen" beschreven zou 
kunnen worden, dient opgemerkt te worden, dat zoowel de impuls als de 
energie bij zulke botsingen behouden zal blijven, het enl'rgietransport echter 
niet. Het model van Sommerfeld geeft met wisselwerkir.g een om•indig electrisch, 
echter een eindig warmtegeleidingsvermogcn. Hil'rmede wordt in de w.umte
geleidingstheoriei:'n geen rekening gehouden. 



32 

2. de temperatuurgradient werkt als storing op beide deelen 
van het gekoppelde systeem, d.w.z. zoowel op de rooster
trillingen als op de electronen. 

We zullen hier slechts het geval beschouwen *), dat 
a. het koppelingschema lb van § 5 geldt. 
b. de roostergeleiding verwaarloosd mag worden. 
Onder de ervoor vermelde onderstellingen (zie § 8) komt 

PEIERLS tot de conclusie, dat 

Io. (a, c. d) 
R 

-~T- =L T >> e (6) 

20. (a. c, d) f2 =constant T >> e (7) 

3". (a. c. d. e) e- ( ~2 r T << e (8) 

Hierin is L de WIEDEMANN-PRANZ-constante, welke in de quantum

mechanica de waarde ;~ ~~ krijgt. * *) Door ook de onderstelling 

f. mede te nemen, was BREMMER in staat te bewijzen, dat 

, 213 (T )2 u(l.)=27.y · e .u(T2) 

Hierin is a de warmteweerstand, y 
electronen. 

~ T 1 << e 
voor ( Tz >> e (9) 

het effectieve aantal vrije 

Bij de formules 8 en 9 moge nog opgemerkt worden, dat voor 
hen de opmerkingen onder ad 2 a en b van § 8 gelden. Op grond 
van de soortelijke warmte gegevens mag men aannemen, dat, wan
neer b.v. (.! voorgesteld kan worden door (} = BT11 met 1,5 < n 
< 2,5, dit nict in strijd is met het resultaat van PEIERLS. Formule 
9 moge daarom geschreven worden als 

(T ) ( 810~)
2 

_ 27 • 
2
/3 (T ) ~ T t << 81oni: (9 ) f! 1 T - . i' . e 2 voor T a a 

1 2 >>u1oni:: 

§ 11. De electriciteits- en warmtegeleiding voor bet geval, 
dat de verstrooiing van de electronen hoofdzakelijk door de per
manente storingen geschiedt. 20) 

lndien de temperatuur voldoende verlaagd wordt, zal de in-

•) Men zic voor .mcer uitvocrige beschouwingen over Peierls: Bethe, 
Handhock de Phys. XXIV, 2: Bremmer. diss .. Leidl'n, 19.14. 

**) Vergelijk voctnoot *) op pag. I. 

I 

I 

. 
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vloed van de permanente storingen steeds gaan overwegen. De 
koppeling tusschen de beide stationnairiteitsvergelijklngen wordt 
clan doorbroken; slechts die voor de electronenverdeelingsfunctie 
blijft van belang. NORDHEIM heeft aangetoond, dat dan geldt: 

I. 

2. 

R(T) = ( 

~(T) =(/LT. 

( 10) 

( 11 ) 

waarin : een constante is. welke door de (middelbare) grootte 
van het storingspotentiaal bepaald wordt, L is de W1EDEMANN

n:2 k2 
FRANZ-constante en heeft de waarde 3· -e-2 . 

§ 12. De electrische en warmteweerstand van een reeel metaal. 

Oaar de electrische en warmteweerstand beiden evenredig zijn 
met de mate. waarin de electronen verstrooid worden. ligt het 
voor de hand bij de twee verstrooiingsmechanismen, die in een 
reeel metaal optreden. te denken aan een weerstand welke additief 
opgebouwd wordt uit: 

I. de weerstand van het .. ideaa)" zuiver materiaal. 
2. de weerstand afkomstig van de verontreinigingen. 

Op deze wijze zijn de experimenteele wetten van MATTHIESSEN 
en van NERNST voor de electrische weerstand en die van GRii
NEISEN (de z.g. wet van de lsotheme Geraden) *) voor de 
warmteweerstand gebouwd. In formule luiden zij 

Ron•. (T) = R,ui••or (T) + : ( 12) 
en 

Uou• (T)=Uiui.·or(T)+:/LT (13) 

Het moet vermeld worden. dat de theoretische rechtvaardiging 
van deze formules slechts zeker is in zooverre: 

a. T >> (->. 
b. het koppelingsschema lb van § 7 geldig is. 
Voor T - f> en T << f> zijn zij slechts geldig. indien de vorm 

van de storingsterm in de verdeelingsfunctie voor beide mecha
nismen dezelfde is. * *). Hieraan zal in bet algemeen niet voldaan 

•) De oorspronkelijke explicatie van Griineisen was een geheel andere. deze 
ii; echter door hem herroepen . 

.. ) Bethe zegt hierover: In dit geval heeft het begrip vrije weglengte zln. 
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zijn. W anneer het koppelingschema la of III geldt. wordt aan de 
vergelijkingen 12 en 13 in het geheel niet voldaan. De vraag: Hoe 
bepaalt men experimenteel de weerstand van een ( ideaal) zuiver 
materiaal? moge hier nog kort beschouwd worden. Zij ware te 
definieeren door 

R, .. =Jim R 
:-o 

e1.1 =Jim (} 
.--o 

( 14) 

(15) 

lndien de formules 12 en 13 experimenteel niet gelden, zijn de 
eenvoudigste formules. waardoor men R en (.! kan trachten voor 
te stellen: 

R (;, T) =<1R 1,, (T) + bC 

!! (:. T) =A !.J;,1 (T) +BC/LT 

( 16) 

( 17) 

Hierin zijn a, b. A en B slechts functies van T. In feite kan 
men dan twee dezer grootheden nog vrij kiezen. 
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HOOFDSTUK II. 

ExPERtMENTEELE METHODEN. 

§ 1. Algemeene opmerkingen over de methoden ter bepaling 
van de warmteweerstand. 

Welke methode van meten bij ecn of ander onderzoek gevolgd 
wordt, is gewoonlijk niet zoo belangrijk voor dengene, die er ken
nis van neemt. als de redenen. welke er toe hebben geleid, dat een 
bepaalde wijze van onderzoek verkozen werd boven een andere. 
Daarom moge hier de voornaamste redenen uiteengezet worden. 
welke tot de keuze van een bepaalde wijze van onderzoek hebben 
geleid. voor zoover dit de metingen over de warmtegeleiding 
betreft. 

Bij de navolgende beschouwingen zullen we, tcnzij expliciet 
anders vermeld is. steeds de navolgende vereenvoudigende ver
onderstellingen maken: 

l. Het materiaal van de weerstand. dat bij de meeste metingen 
polykristallijn was. wordt als homogeen en isotroop be
schouwd. 

2. Ue formules. welke van nature steeds een drie-dimensionaal 
karakter bezitten. zullen een-dimensionaal geschreven war
den. d.w.z. in een vorm. welke uitsluitend geschikt is voor 
.. cylindrische" problemen. 

Zoo zal b.v. de definitie vergelijking 

( l ) 
~ 

waarin E de vector is. die de richting en de grootte van de warmte-
stroomdichtheid aangeeft. !!,1, een tensor is. die de specifieke 
warmteweerstand geeft en T de absolute temperatuur is. geschre
ven worden als: 

dT 
E . ~•P =- dx ( 2) 

Hierin zijn E. £!,1, en T getallen. welke achtereenvolgens de 
warmtestroomdichtheid. de specifieke warmteweerstand en de ab
solute temperatuur aangeven. 
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Bij de experimenteele meting van de warmteweerstand bepaalt 
men niet direct de waarde van de in vergelijking (2) op
tredende grootheden. De directe meting van de warmtestroom is 
ongebruikelijk. daar deze grootheid hiervoor zoo moeilijk toe
gankelijk is. De situatie is gewoonlijk deze. dat een als 
functie van de plaats en van de tijd bekende warmtehoeveelheid 

per seconde wordt toegevoerd (Q(x. t) ). Teneinde dan de warmte
stroom-dichtheid te kunnen berekenen. moet de ( ruimtelijk verdeel
de) warmtecapac~teit bekend zijn. lmmers. de toestand wordt dan 
op elk oogenblik bepaald. doordat aan 

I d2T dT 
e<T) dx2 -C (T) Cit = Q (x.t) (3) 

voldaan moet zijn. evenals aan zekere randl'oorivaarden. C stelt in 
deze formule de warmtecapaciteit per cm3 voor. t de tijd. Deze 
vergelijking bezit een eenduidige oplossing. indien men de verdere 
voorwaarde oplegt. dat zij op een bcpaald oogenblik ( t -~: 0) 
een temperatuursverdeeling T.,( x) levert. welke aan de werkelijke 
aanvangscondities beantwoordt. De tijd speelt nu een essen
tieele rol. 

Allereerst bestaat de belangrijke mogelijkheid in dynamisc/1 
stationnaire toestanden te meten. Ook dan speelt de tijd een belang
rijke rol. daar · het bij warmtegeleidings metingen gemakkelijk voor 
kan komen. dat het zeer lang duurt voor de dynamisch stationnaire 
toestand zich ingesteld heeft. 

Uit vergelijking ( 3) ziet men. dat de bepaling van T als functie 

van x en t bij bekende Q ( x. t) in principe leidt tot de kennis van 
!! en C. Over de nauwkeurigheid van deze kennis is hierbij echter 
nog niets gezegd. Bij de navolgende beschouwing zal aangenomen 
worden. dat {! en C zoo weinig met de temperatuur veranderen. 
dat zij als constanten mogen worden beschouwd. 

Zoodra men in vergelijking (3) Q ( x. t) ~- :: 0 neemt, kan men 
slechts de waarde van het product !! . C bepalen. Het toevoeren 
van een bekende warmtehoeveelheid per seconde is dus essentieel 
voor het gescheiden bepalen van de grootheden f! en C. Het 
temperatuurgeleidingS11ermogen ( dit is de reciproke waarde van 
het product!!. C) volgt steeds uit het homogene deel van de diffe
rentiaalvergelijking ( 3) en is ( tezamen met de randcondities en 



38 

de geometriscbe factoren) de grootheid. die het bereiken van de 
stationnaire toestand bebeerscbt. In het algemeen bebben we dus 
met de inbomogene differentiaalvergelijking te doen. Immers het 
toevoegen van een inbomogeen dee) aan de differentiaalvergelij
king levert de mogelijkheid een tweede betrekking tusscben !l en C 
te vinden. Door combinatie van deze twee relaties kunnen u en C 
dus gescheiden hepaald worden. 

Teneinde een duidelijker inzicht te verkrijgen in de mogelijk
heden. welke in bet bovenstaande voor de bepaling van bet warmte
geleidingsvermogen en van de soortelijke warmte gelegen zijn. zul
len we enkele .. model"-gevallen beschouwen (zie fig. II. I). 

~~~J.(e/l()N 
/. " 

~OELBAO / 

' 

Fig. II. I. 

De gevallen I en I II zullen daarbij in zekere zin extrema voor
stellen, met betrekking tot de genoemde tweede relatie. De stook
energie zullen we bierbij steeds zoo kiezen, dat 

0= 0 voor t < 0 

Q = 0 voor x =F 0 

Q = const. #- 0 voor 0 ~ t ~ tn en x = 0 

We kiezen t0 groot t.o.v. bet product van de totale warmteweer
stand. f!•· en de totale warmtecapaciteit C,, beiden per eenbeid van 
doorsnede. De beginvoorwaarde kiezen we zoo. dat T onaf
bankelijk van x is. Fig. II. I geeft een scbematisch overzicht van 
deze .. mode)".gevallen. 
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Geval I : De staaf is aan alle zijden thermisch geisoleerd. 

Geval II : De staaf is aan alle zijden thermisch geisoleerd .. be
halve bij x = I. waar de geheele doorsnede in goed 
thermisch contact is met een ( oneindig) groot warmte 
reservoir. 

Ge11al Ill: De staaf is aan alle zijden thermisch geisoleerd. be
houdens bij x =I. waar de staaf via een groote 
warmteweerstand W met verwaarloosbare warmte
capaciteit met een ( oneindig) groot warmtereservoir 
verbonden is. 

We zullen eerst geval I nader bezien. 
Kort na het inzetten van de stookenergie (0 < t << to) is de 

toestand weinig overzichtelijk. Zoodra t11 > t>> · ·IC is de tempe-
(11 t 

ratuurstijging per seconde in alle pun ten van de staaf ( ongeveer) 
even groot en wel gelijk aan het quotient van de stookenergie en de 
totale warmtecapaciteit. Uit de temperatuursverandering op een 
willekeurige plaats kan men clan dus de soortelijke warmte bepalen. 
Dit leidt tot een der extreme vormen. van de tweede relatie. 
Gaat men het verloop van de temperatuur met de tijd op verschil
lende plaatsen na voor voor t > t... clan is de toestand voor t 
weinig grooter clan t,, weer weinig eenvoudig. Hij nadert echter 
vrij snel tot een zoodanige. dat de temperatuursverdeeling met 
redelijke nauwkeurigheid gegeven wordt door: 

(4) 

waarin T 1 de voor alle plaatsen gelijke eindtemperatuur geeft. a 
een constante is. welke in dit geval de waarde I heeft. De tem
peratuursverandering is behoudens de constante A, voor alle pun
ten dus dezelfde. Het product !!• C, kan dus bepaald worden door 
het tijdelijk verloop van de temperatuur op een willekeuri9e plaats 
te bestudeeren en wel het eenvoudigst eenige tijd. nadat de ener
gietoevoer beeindigd is. En passant moge nog opgemerkt worden. 
dat het quotient van de totaal toegevoerde energie en het verschil 
tusschen de stationnaire begin- en eindtemperatuur eveneens de 
soortelijke warmte levert. Dit is zelfs de bij lage temperaturen ge
hruikelijke methode voor de bepaling van de soortelijke warmte, 



indien men de voorwaarde. dat de stooktijd tn moet zijn. laat ver
vallen. 1 ) 

Volkomen analoog. is in geval II de toestand voor kleine t en 
voor t weinig grooter dan tn ingewikkeld. Uit de meting van de 

(bijna) stationnaire temperatuursverdeeling voor t., > t>>- IC 
(11 I 

volgt nu echter de waarde van !!i en uit de daarna volgende dating 
van de temperatuur als functie van de tijd op een willekeurige 

plaats( (t- t.,) >> ·c' ) de waarde van het product !!t C1. Het 
!Jt t 

verloop van de temperatuur wordt ook nu door formule ( i) weer
gegeven. De constante a heeft hier de waarde y.f. Dit is de thans 
meest gebruikte methode voor de bepaling van !!· 2) 

Geval Ill kan men zien als een poging de gescheiden !?t en C 1 

bepalingen resp. uit I en II in een methode te vereenigen. 
Zij de totale warmteweerstand (! 1 van de staaf klein t.o.v. die 

van de weerstand W. dan wordt de tijd noodig voor het bereiken 
van de stationnaire toestand bepaald door de reciproke waarde van 
het product W. C 1• Door de keuze W>>(!t wordt bereikt. dat uit 
metingen voor t >>t,.' *) een vrij nauwkeurige waarde voor de 
warmtecapaciteit afgeleid kan worden (in geval I is W = N!). 
I /W is een maat voor de grootte van de correctie wegens onvol
doende thermische isolatie. a) De warmteweerstand van de staaf 
is nu echter slecht uit de stationnaire toestand te bepalen. immers 
hierbij is W maatgevend voor de correctie wegens parallel ge
leiding; de temperatuursverschillen tusschen de staaf en de om
geving zijn hier veel grooter dan in geval I. Dit beinvloedt deze 
correctie ongunstig. 4) Overigens is de tijd gedurende welke 
gewacht moet worden ( voor dezelfde staaf) ongunstig vergeleken 
met de vorige gevallen. Kiest men daarentegen W << !?•· dan is 
zoowel de bepaling van (! als van C moeilijker dan in geval II. 
Ook de keuze W. vergelijkbaar met r 1 vormt hierbij geen ver
betering. 

•) t.• is gedefinieerd als to = 
W.C1' 
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Hoewel deze voorbeelden niets definitief over de in niet-station
naire methoden gelegen mogelijkheden zeggen (men kan b.v. 

Q ( x t) geheel anders kiezen) zoo meen ik toch. dat zij bij een 
aandachtige beschouwing een duidelijke illustratie geven van 
enkele van de meer principieele nadeelen, welke aan deze methoden 
verbonden zijn. Van de meer technische moeilijkheden aan de niet
stationnaire methoden verbonden. noemen we slechts, dat de 
warmtecapaciteit van de thermometer en die van de energiebron 
liefst klein moeten zijn t.o.v. die van het te onderzoeken licbaam; 
lmmers bun grootte komt bij deze metboden direct in de bereke
ning van het eindresultaat voor. Om dezelfde reden moet de in
steltijd van de thermometers. enz. (liefst) klein zijn t.o.v. die van 
het te onderzoeken lichaam. Ook is de tijd beschikbaar voor de 
tcmperatuurmeting door de opstelling ( naar boven toe) begrensd. 
In verband met de consequenties voor lage temperaturen (T <<8) 
is het nog van belang op te merken. dat het product {! • C bier 
ongeveer evenredig is met T•. dus sterk verandert. 

De niet-stationnaire methode. die zicb naar mijn opinie nog het 
beste tot redelijk nauwkeurige metingen zou leenen. is de volgende: 
gen de: 

Een cylindrische metalen staaf wordt a<1n hcide einden op cen constantc tem
peratuur gehouden. Hij wordt verw;mnd door er een wisselstroom door te 
sturen. De phase-verschuiving tusschen de spanning en de stroom wordt bepaald 
en is karakteristiek voor de waardl' van het product o . C. De perioden van de 
te gebruiken wisselstroomen dienen vl'rgelijkbaar tl' • zijn met de tijdconstante 

d 1
2·

7 
T C'1"'""- d I van l' staa = - "• , · .1·. 1...1("%<' tij constante varieert ongeveer as 

(I) .. 

T' in hl't waterstofgehied. Dl' over dl' tijd gemiddcldl' temperatuursverandering 
kan dan bepaald wordl'n met een over de wissclstroom gesuperponeerde gelijk
stroom, gebruik makende van de tcmperatuurafhankelijkheid van de te onder
zoeken staaf. Deze methode zou d;in dus de ml'ting van de drie. volgens 
Griineisen gecorrelcl'rde grootheden R. 11 en C vcrccnigen tot metingen ;ian 
een object. ') 

Ziet men om de te voren vermelde redenen van de niet-station
naire methoden af. clan leert een eenmalige integratie van de 
definitievergelijking ( 2). dat de bepaling van de specifieke 
warmteweerstand neerkomt op de meting van drie grootheden, n.l. 
een stationnair temperatuursverschil. ecn stationnaire warmte
ontwikkeling en een grootheid van zuiver geometrische aard, de 
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vormfactor. lndien men afziet van de absolute waarden en slechts 
de temperatuurafhankelijkheid wil weten, kan men een der twee 
laatste grootheden desgewenscht laten vervallen. Een methode, 
waarbij de meting van de stookenergie vervalt. en de bepaling 
van de geometrische factoren zich laat herleiden tot een electrische 
meting van lengteverhoudingen. is in voorbereiding geweest. Zij 
zou bij de bepaling van de warmteweerstand van supergeleiders. 
waarvoor de methode ontworpen werd, als volgt worden ingericht: 

Een draad met el'n lengte I 0
) wordt met behulp van heliumcryosta11tjes 

aan zijn eene uiteindl' op een temp<-ratuur T, gl'bracht welke iets hooger is dan 
de sprongpuntst~mper11tuur T, van het materiaal, aan zijn andcre uiteinde op 
een tempcratuuur T, < T ,. Dl' uitcinden zijn voorzien van stroom- en poten
tiaaldraden voor dl' meting van de electrische weerstand. Zijdelings wordt de 
draad op de gebruikelijke wijze thermisch geisoleerd. Door clke doorsnede van 
de draad vloeit nu in de stationnaire toestand dezelfde energiestroom. Men 
hepaalt nu de tcmperaturen van dl' uiteinden van de draad, de sprongpunts
tc.mperatuur en de clcctrische weerstand r ••). die de gehecle draad in de he
schreven tocstand hccft. Nemen we aan. dat de electrische weerstand R tusschen 
T, en T., voldoendl' wcinig van dl' temperatuur afhangt (T, < T.,) ***). dan 
wordt de lengte /,, van het niet supergeleidende gcdcelte van de draad gegcven 
door 

'" r 
T = R 

''<! 

f E dx ( i. dT 
•1 1'1 

Daar de warmtestroomdichtheid E overal gelijk is. volgt hier uit de verhouding 
van de over de temperatuur gemiddl'lde warmtegelcidingsvermogens in de inter· 
vallen T,-T, en T,·· T,, of in formulc 

r 
R-r 

T1 

( J.dT 
1', 

= Ts 

( J. dT 
1'2 

*) Teneinde de hegrippen ~1cmakkelijk tl' kunnen formuleeren. is in het 
volgende aangenomen. dat de wcl'rstand een cylindrische vorm heeft. Voor de 
methode is de vorm van het lichaam van gcl'll ( principieel) helang. Op de 
eindformules heeft de vorm dan ook geenerlei invloed. 

••) Ter onderschl'iding van de weerstand R van de in thermisch evenwicht 
verkeerende draad. duiden we deze met een kleine letter min. 
"**) Ook deze onderstelling vormt een bepcrking, waaraan de methode niet 
gebonden is. In principl' werkt zij ::clfs wanncer er geen sprongpunt is en R 
eerr monotoon afnemende (of tomcmende) functie van T is. In het waterstot
gebied is zij echter onbruikbaar. daar aan de te eischen precisic in de bepaling 
van R(T). T, en T, rnoeilijk voldaan kan worden. 



Door T, en T, tc varieeren kan .men op deze wijze de geheele !! -T-kromme 
bepalen op de absolute ·waarde na. Dit kan men evenzoo in een magneetveld 
uitvoeren. Daar ik echter niet zag. hoe op technisch uitvoerharc wijzc de ver-

houding van een of andere i. huiten een magneetveld tot de analoge in een 
magneetveld bepaald kon wordt>n. heh ik deze methodt> nict verder ontwikkeld. 

Voor ik er toe overga de bepaling van de te meten grootheden 
afzonderlijk te bespreken, is het nuttig even na te gaan van welke 
orden van grootte ze kunnen zijn en in hoeverre deze nog ge
kozen kunnen worden. 

Achtereenvolgens zullen beschouwd worden: 
I 0 • De temperatuursverschillen. waarmede gemeten wordt. 
2°. De stookenergie. 
3°. De afmetingen van de weerstand. 

1. De temperatuurs11erschillen. waarmede gemeten wordt. 

Op grond van de reeds bekende experimenteele gegevens 2). 
zoowel als op grond der theoretische verwachtingen n). la ten zich 
schattingen maken hoe groot de temperatuursverschillen nog mogen 
zijn. opdat zonder al te groote correcties in plaats van 

T? 
f i. (T). dT de waarde i. (T). (T:!-Ti) 

T 

genomen mag worden. De hieronder volgende schatting is be-
doeld voor het geval. dat geen onderzoek naar discontinuiteiten 

in l of ~~ plaats vindt. De correctie voor eindige temperatuurs

verschillen wordt later uitvoeriger besproken, hier hebben we 
slechts het volgende resultaat noodig: 

Wanneer tusschen de tern peraturen T 1 en T :! het warmtege
leidingsvermogen met voldoende nauwkeurigheid weergegeven 
wordt door de eerste drie termen van een reeks ontwikkeling van 
TAYLOR in het punt Yi (T 1 

1 T:!). dan wordt deze correctie ge
geven door: 
Ti 

( ..t dT-..t (T). (T:!-JJ'i) =::- i. - i. (T)(T:! -T,; I d 2 A. 
- -6 dT2 • ·T, 

• ( T, - T 2 ) 2 (5) 
Teneinde een indruk te krijgen van de grootte van deze correctie 

zullen we nu de (in bet algemeen onjuiste) onderstelling maken. 



dat A in de omgeving van T= Yi (T 1 + T:.i) met een voor het 
huidige doel voldoende nauwkeurigheid door een formule van de 
vorm ;. = aT11 voorgesteld kan worden. In fig. II. 1 is die waarde 

(T1-T:.i) . 
van JOO Yi (Ti + T:.i) u1tgezet. waarvoor de waarde van 

deze correctie 1 'Yr- zou bedragen. Als abcis is de waarde 

van de exponent n uitgezet. die de waarde van 1 ~T2 A in bet 
A. d it 

betreffende punt zoo goed mogelijk weergeeft. Onder deze onder
stellingen wordt de relatieve waarde van de1e correctie gegeven 
door: 

IA._ n(n ·-1) \ T 1-T:.i / 2 

A. 6 I !,1{f T 1- + T :.i) \ 
(6) 

Uit fig. II. 2 kan men ondanks de grofheid der gegeven reke
ning de conclusie trekken. dat wannter men zich bij de metingen 

... 

\2 

.A!. 
' 

I' 0.8 

O.i 

o.• 

0.2 

0 -· - 2 

,~1 l . 
i i 

I 
I 
i 
I 

0 

Fig. II, 2. 

•2 .. 
beperkt tot temperatuursverschillen. welke kleiner zijn dan een 
tiende eventueel een vijfde van de gemiddelde temperatuur, men 
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geen belangrijke correcties behoeft te vreezen. De waarden van n 
varieeren immers ongeveer tuschen de waarden + 1 en - 2. 
Slechts nabij het minimum der e - T kromme zal de fout in deze 
schatting tot voorzichtigheid moeten manen. 

De temperatuursverschillen zullen dus in het temperatuurgebied 
van vloeibare waterstof enkele graden Kelvin. in dat van vloei
baar helium cnkele tienden graden Kelvin bedragen. Indien geen 

discontinuiteiten in i. of d_A het voorwerp van studie vormen. is 
dT 

het gewenscht de temperatuursverschillen bij de . metingen niet on
noodig kleiner te nemen. De onnauwkeurigheid in de meting van 
het temperatuursverschil is dikwijls een van de voornaamste 
foutenbronnen. Deze meting wordt nog bemoeilijkt. doordat, ten
gevolge van de vrij groote extra verdamping ter plaatse van het 
einde der staaf. de daar optredende lokale temperatuurschomme
lingen van het bad ( dampbellen) geenszins verwaarloosbaar zijn. 

2. De stookenergie. 

De stookenergie zullen we om de zoo juist vermelde reden liefst 
vrij klein houden. Voor deze grootheid stellen we bovendien om 
andere redenen van technischen aard een bovenste grens vast. De 
verdampingswarmte van H:i (He) bedraagt - 5 ( 1) cal per cm:J 
vloeistof. Een cryostaat van ongeveer Yi L inhoud is een prettig 
formaat in het gebruik. Onder verwaarloozing van de .. eigen" 
verdamping ervan. berekent men hieruit, dat de stookenergie ge
middeld niet meer dan 1 (0.2) Watt mag bedragen, indien men 
gedurende ongeveer 3 uur met een vulling wil toekomen. Bij de 
metingen van de getemperde en ongetemperde zilverstaaf moesten 
voor de hoogste punten, welke met waterstof als koelbad bereikt 
konden worden. stookenergieen van 3-5 Watt toegepast warden. 
Een vulling van de cryostaat leverde dan slechts 2 a 3 meetpunten. 
Om deze reden was het dan ook niet we) doenlijk van de onge
temperde staaf het geleidingsvermogen bij b.v. 40 °K te bepalen *). 

• 1 Vergelijk voor de herekeningswijze bij ::ulkc groote temperatuursverschil
len hoofdstuk II. § 9: voor de metingen over zilver hoofdstuk Ill. § 5. 
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3. De afmetingen 11an de weerstanden. 

Uit bet onder 2. vermelde volgt weer een eisch aan de toe te 
laten vormfactoren. f. Definieert men deze kortweg als 

I E=o. 
waarin I de lengte en 0 bet oppervlak van de dwarsdoorsnede van 
de staaf zijn, dan vindt men, indien men uit het waterstofgebied 
(20 °K) tot bet zuurstofgebied (55 °K) wenscht op te kunnen 
stoken. bij een of andere gemiddelde waarde van i. ( 5 Watt 
cm -1 °K.) 200 cm·· 1 voor de onderste grens van £. 

§ 2. De temperatuurmeting. 

De bet meest in aanmerking komende methoden voor de be
paling van de temperatuur zijn wel die. welke berusten op de 
temperatuurafhankelijkheid van 

I 0 De dampspanning. 
2° De thermo-electrische kracht. 
3° De electrische weerstand. 
4° De gasdruk (bij constant volume). 
5° De magnetische susceptibiliteit. 

1. Dampspanning. 

Een hierop gebaseerde methode weed door de HAAS en 
I 

CAPEL 7) gebruikt. De ca pi Ilaire toevoer tot de thermometer. 
noodig voor de drukmeting client een van de thermometer afge
rekend positieve temperatuurgradient te hebben (in verband met 
bet principe van Watt). Dit moet echter geschieden zonder dat 
aanzienlijke warmtetoevoer plaats vindt. Deze parasitaire warmte
toevoer. welke via de thermometer en de te meten weerstand naar 
bet koelbad moet afvloeien. kan dan ook bezwaarlijk geheel ver
waarloosbaar gemaakt worden. Om de invloed ervan te elimineeren 
voert men twee metingen met verschillende stookenergieen uit. Dit 
verdubbelt bet aantal benoodigde metingen, hetgeen een bezwaar 
is, daar met dit soort thermometers de insteltijd gemakkelijk vrij 
aanzienlijk wordt, o.a. tengevolge van de verdampingswarmte. 
welke aan de thermometers onttrokken wordt gedurende bet zich 
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instellen van het drukevenwicht tusschen vloeistof en damp. •). Het 
doorslaggevende argument tegen deze methode was voor mij echter 
de groote gebondenheid aan de temperatuurgebieden. waarin deze 
methode bruikbaar is: 

2.2 tot i,2 °K met heliumvulling 
Ii tot 21 °K met waterstofvulling 
- 50 tot - 90 "K met zuurstof of stikstofvulling. 

De temperaturen beneden 2.2 °K. het i.-punt van helium s). zijn 
hierbij niet opgenomen. daar het groote warmtegeleidingsvermogen 
van He II !1) tezamen met het .. kruip"-verschijnsel 11>) de warmte
isolatie van de thermometer op zijn minst zeer twijfelachtig zou 
maken. 

2. Thermoelementen. 

De meting van temperatuurverschillen met thermoelementen 
lijkt op zichzelf verleidelijk eenvoudig 11). Weliswaar zou een 
commutator in de cryostaat. die zecr gewenscht zou zijn teneinde 
parasitaire thermokrachten te kunnen elimineeren, bet apparaat 
eenigszins compliceeren. maar dit zou geen ernstig bezwaar mogen 
vormen. Tot nu toe ontbreken bovendien de materialen, die voor 
de temperatuur bepaling in dit gebied voldoende geschikt zijn om 
snelle en goede metingen mogelijk te maken. 

3. Weerstandsthermometers. 

De weerstandsthermometers bezitten bij geschikte keuze van 
het materiaal een groot gevoeligheidsgebied. Door NERNST t:l) 

werd er het eerst op gewezen. dat lood een zeer geschikt materiaal 
vormt om weerstandsthermometers van te maken. Door de HAAS 
en BtERMASZ 1 a) werden bij warmtegeleidingsmetingen o.a. /ood
( boven 14 °K) en phosphorbrons-(beneden 4,2 °K) thermo
meters 14 ) gebruikt. Bij deze combinatie blij ft slechts een kleine 
lacune ter weerszijden van het sprongpunt van lood. 7,2 °K, over. 
Voor de metingen boven ongeveer Ii °K is de loodthermometer 
zeer geschikt. Zooals mij bleek waren zij bij een geschikte con-

0
) Een dampspanningsthermometer .. met constant volume" ware in dit ge

val te verkiezen. 



48 

structie. n.l. een welke. oxydatie en mechanische belasting van de 
draad verhindert. ook gedurende lange tijd reproduceerbaar. 

De meting met phosphorbronsthermometers in helium, waarbij 
tevens gebruik gemaakt wordt van vele verschillende magneet
velden. geeft echter aanleiding tot eenige technische moeilijk
heden. Men heeft bij warmtegeleidingsmetingen dan de volgende 
mogelijkheden: 

a. Men plaatst de thermometers mede in de tc gebruiken uitwendige mag
neetvelden. Het dan benoodigde aantal calibraticpunten geeft aanleiding tot een 
.. tijdverlies" van een of meer uren. Dit is mijns inziens bij heliummetingen als 
een zeer groot nadeel te beschouwcn. Hierbij dient nog opgemerkt te worden. 
dat deze calibraties bij een volgende heliummeting als ten deele waardeloos 
zijn te beschouwen. De weerstand van phosphorbrons reproduceert n.I. 
in hct algemeen niet na verwarming tot kamcrtemperatuur. De weerstand is 
bovendien afhankelijk van de meetstroom. hetgecn zijn gebruik niet aange
namer maakt. 

b. Men plaatst de warmteweerstand in hct magneetveld. de thermometers 
er echter buiten. of in een deel van hct veld. waar dit een vecl klcinere waarde 
heeft, zoodat men minder calibraties in magneetvelden behoeft te verrichte~ 
Men kan. om een voorbeeld te geven. de staaf. waarvan het warmtegeleidings
vermogen gemeten wordt, coaxiaal plaatsen in het veld van twee even lange 
solenoides van verschillende diameter ( diameterverhouding b.v. ongeveer 2). 
We denken ons de lengte dcr solenoidcs groot ten opzichte van de ( grootste) 
diameter en de thermometers nabij de as op een afstand groot t.o.v. de lengte 
van de solenp"ides verwijderd. Het veld van ccn solenoide neemt op groote 
<1fstand van deze evenredig met r ' al (dipoolvcld). Kiezen we de stroomen 
in de twee solenoides zoodanig. dat de dipolen van beiden gelijk van sterkte 
doch tegen.gesteld gericht zijn. dan neemt het veld op groote afstand van de 
solenoide evenrcdig met r - '· af ( quadrupoolveld). Op een dergelijke wijze kan 
men magneetvclden maken. welke ter plaatsc van de te onderzoeken staaf homo
geen zijn en naar buiten toe voldoende snel afnemen. •) 

Deze methode is zekcr uitvoerbaar, maar geeft tot eenige technische moei
lijkheden aanleiding met betrekking tot de relatieve plaats van de staaf, de 
magneetveldsoleno'ides. de vacuummantel en de thermometers. 

c. Een andere mogelijkheid is. dat men magnetische velden ter plaatsc 
van de thermometers verrnijd't door supergeleidende omhulsels om de thermo
meters te plaatsen. Ook dit heeft echter eenige nadeelen. Ten gevolge van de 
eindige waarde van het magnetische drempelveld moet men aan de te gebruiken 
velden een bovenste grens stellen. Speciaal bij de metingcn van de warmte
weerstand van lood is dit een ernstig bezwaar. Is het veld eenmaal binnenge
drongen. dan wordt de toestand na het uitschakelen of verlagen van het mag
netische veld tentJevolge van het optreden van remanentie te ongedefinieerd om 
nog bruikbaar te zijn. 

•) Een dergelijkc opstelling we rd door Casimir in het Leidsche laborato
rium bij magnetische onderzoekingen gebruikt. 
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Behalve de reeds vermelde phosphorbronsthermometers en 
enkele andcre weerstandsthermometers, komt in het heliumgebied 
ook een .. discontinue" weerstandsthermometer, bestaande uit ver
schillende in serie geschakelde supergeleiders met geschikt ge
kozen sprongpunten, in aanmerking. 

Deze zou eveneens magneetvcld-afhankclijk zijn. Wanneer men de metingen 
verricht volgens een methode, waarbij, teneinde de invlocden van overgangs
weerstanden te kunnen elimineeren, de temperatuur op twee plaatsen van een 
staaf (niet de uiteinden) gemeten wordt, zal steeds de stationnaire aanwijzing 
van beide thermometers veranderen, wanneer men de stookenergie verandert 
en de badtemperatuur constant houdt. Daar met zulke ,.discontinue·· thermo
meters slechts tempcraturen, in zeer bepaalde (kleine) intervallen gelegen, nauw
keurig gemeten kunnen worden, zou zoowel de stookenergie als de badtempe
ratuur geregeld dienen te worden, teneinde er.mce meetbare temperatuursver
vallen te kunnen instellen. Dit zou het meettempo waarschijnlijk te zecr ver
tragen. 

Tenslotte moge er in. verband met de methode, die door KoHL
RAUSCH, JAEGER en D1ESSELHORST 15) uitgewerkt werd. nog op ge
wezen worden, dat bij zuivere *) metalen de te meten warmte
weerstand zelf weerstandsthermometer (en stooklichaam) kan zijn. 
Deze methode, welke in het waterstofgebied veelvuldig. in het 
heliumgebied een cnkele maal gebruikt werd, zal in de §§ 5--7 
uitvoerig besproken worden. 

4. De methode van de gasthermometrie werd bij bepalingen 
van warmtegeleidingsvermogens door de HAAS en BREMMER 111) 

en door MENDELSSOHN en PONTIUS 1 7) gebruikt. De methoden van 
bovcngenoemde onderzoekers hadden het bezwaar, dat de over
gangsweerstanden niet of op voor critiek vatbare wijze geelimi
neerd werden. Heter ware het een stel van twee zoo goed mogelijk 
gelijke gasthermometers als differentiaalinstrument te gebruiken. 
De overgangslasschen naar de thermometers mogen daarbij niet 
door de warmtestroom doorloopen worden. Deze methode lijkt 

•) De benoodigde zuivcrheid hangt af van het tcmperatuurgebicd, waarin 
men; werkt. De eisch is n.J., dat de tcmpcratuurscoefficient voldocnde groot is 
om de gcmiddclde tcmpcratuursverandering nwt voldocnde nauwkcurighcid uit 
de vcrandcring van de clectrischc wcerstand ll' kunnen aflciden. 
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mij b.v. aangewezen om voor het onderzoek van lood in de buurt 
van het sprongpunt gebezigd te worden *). 

5. Magnetische Thermometers. 

De bruikbaarheid van de magnetische susceptibiliteit van som
mige zouten als middel om de temperatuurschaal op te baseeren, is 
als gevolg van de metingen van de HAAS en WIERSMA 1 s) over 
de adiabatische demagnetisatie van paramagnetische zouten sterk 
naar voren gekomen. Het bestaan van relaxatieverschijnselen, ge
paard gaande met warmteontwikkeling en periode- en veldafhan
kelijkheid van de susceptibiliteit, welke effecten bet eerste door 
GoRTER 1!1) aangetoond werden, heeft mij er echter van doen afzien 
deze methode voor de temperatuurbepaling bij deze onderzoekin
gen te gebruiken. Een wisselstroommethode zou n.1. de aangewezen 
weg zijn om de vereischte gevoeligheid, bij een voldoend kleine 
-.. armtecapaciteit van de thermometers, te verkrijgen. * *) 

§ 3. De bepaling van de stookenergie. 

Ue stookenergie werd bij alle metingen electrisch toegevoerd. 
Bij de methode van JAEGER en D1ESSELHORST werd deze bepaald 
uit de stroom. gemeten met een door HARTMANN en BRAUN of 
door de A.E.G. geleverde precisie-amperemeter en de weerstand 
voo1· stroom I = 0. door extrapolatie verkregen uit metingen met 

•) Een dcrgelijk apparaat werd door den heer Rademakers en mij ontworpen 
en gedeeltelijk gebouwd. Dit apparcmt 'wcrd door hem afgebouwd. Voorloopige 
metingen. welke door hem dezcr dagen met het apparaat aan lood nabij het 
sprongpunt verricht werden. verliepen bevredigend. 

••) Hierbij dient echter opgemerkt te worden. dat sinds de tijd, waarop de 
hier beschreven methoden ontwikkeld wcrden ( t 936-1937). over de relaxatie· 
verschijnselen diverse onderzoekingen verricht zijn. Gedurende de ontwikkeling 
ontstonden de eerste metingen van Gorter over dit verschijnsel. De hruikhaarheicl 
van dit type thermometer voor metingen van warmtegeleidin11svermogcns zou 
nu mm de hand van dl• thans heschikbare gcgeven:; gchrl·I opnicuw ovcrwoncn 
moeten worden. 
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de compensatiebank. *) Bij de andere methoden werd steeds 
de stroom doC'r en de spanning over het stooklichaam gemeten. 
De schakeling was daarbij zooals in figuur II, 3 is aangege\·en. 

StOOkllC'h.ti.tim 

,,,, 
fig. 3. 

De stroom. welke door het stooklichaam (en de te meten warmte
weerstand) vloeit, werd met de HARTMANN en BRAUN of met de 
A. E. G. amperemeter bepaald. De spanning werd met een Cam
bridge-milliamperemeter ( 0,3 mA voor 150 schaaldeelen) en een 
groote voorschakelweerstand bepaald. Alie gebruikte meters wer
den met tusschenpoozen van enkele maanden met de compensator 
van DIESSELHORST tegen een normaalelement vergeleken. Tusschen 
twee calibraties verliep de aanwijzing niet storend veel. De ge
bruikelijke correcties werden aangebracht, te weten: 

I 0
• de door de amperemeter aangegeven stroomsterkte werd 

herleid tot de werkelijk optredende (met behulp van de 
calibratie van het instrument). 

2°. op analoge wijze werd de voltmeteraanwijzing gecorrigeerd. 

3°. de voltmeterstroom, welke bij deze schakelingswijze ook 
door de amperemeter vloeit, werd van diens aanwijzing 
af getrokken. 

Behalve dezen moest nog een correctie worden aangebracht voor 
de warmte, ontwikkeld in de stroomtoevoerdraad van constan
taan, welke het temperatuursverschil tusschen bad en staaf moest 
overbruggen. Deze mag, indien het warmteverlies door geleiding 
van deze draad bij stroom I = 0 verwaarloosd mag worden, gelijk
gesteld worden aan de helft van de erin ontwikkelde warmte. 

*) Zic voor dezc cxtrnpolntics enz. § 7 vnn dit hoofdstuk. 
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§ 4. De vormfactor. 
Onder de vormfactor (£) verstaan we een grootheid van de 

dimensie [LJ·-1, welke de verhouding van de weerstand van een 
homogeen isotroop lichaam tot de specitieke weerstand van het 
materiaal geett. •) Dank zij de analogie tusschen de ditieren
tiaalvergelijking voor de electriciteits- en de warmtegeleiding door 
metalen treedt bij beide geleidingsmetingen deze,[de vormfactor 
op. Ue bepaling van de vormfactor geschiedde slecbts in enkele 
gevallen door bet bepalen van de afmetingen van de weerstand 
onder een comparator. Bij de berekcning van de factor werd dan 
gebruik gemaakt van een benaderingstormule, weike gelcit voor 
lange bij benadering cylindriscbe gcieiders. De vorm was dan zoo 
gekozen, dat van randcorrecties mocbt worden af gezien. 

In alle overige gevallen werd de vormfactor, gebruik makende 
van de bovenstaande analogie, berekend uit de bij 0 °C bepaalde 
electriscbe weerstand met bebu1p van de uit de literatuur be
kende gegevens over bet specifiek geleidingsvermogen. Daar deze 
over bet algemeen een verrassend groote spreiding vertoonen, is 
in alle gevallen de door mij als juist aangenomen waarde van bet 
electriscb geleidingsvermogen bij 0 "C opgegeven. Bij bet vast
stellen van dcze waarde werd o.a. met de gegevens over de zuiver
beid van de materialen, waaraan ze bepaald waren, rekening 
gebouden. Bij alle eigen resultaten is de restweerstandswaarde 
opgegeven. Hieruit kan men de zuiverbeid eenigszins beoordeelen. 
Ue restweerstand kan niet steeds als maat voor de zuiverbeid ge
bruikt worden, zooals blijkt uit bet bestaan van een electriscb 
.. vormeffect". * *) Het vermelde specifiek geleidingsvermogen 
werd voor a//e materialen gebruikt, d.w.z. er werden geen cor
recties voor de restweerstand aangebracbt. 

§ S. De factoren, die de vorm en de dimensies van de weer· 
standen bij de methode van Jaeger en Diesselhorst bepalen. 

Deze metbode werd bij lage temperaturen door MEISSNER :.?
0

) 

toegepast. De afmetingen. welke bij aan de weerstand gaf. maakten 

•) Voor een lange dunne cylinder. wnarin de stroom in de richting vnn de 
l 

as vlocit, is hij gelijk aan 
0
- · 

•· ') Zic hoofdstuk Ill. § 6. 
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het noodzakelijk. dat de meetstroom bij sommige metingen zeer 
groot was. Afgezien van de cryogeen-tecbniscbe gevolgen bier
van *). is bet nauwkeurig meten van potentiaalverscbillen (met 
de D1ESSELHORST-compensator of op andere wijze) bij zulke stroo
men **) onaangenaam. Daarom zal bier onderzocbt worden. 
welke voorwaarden bij deze speciale metbode aan de vorm en 
de afmetingen van de weerstand dienen te worden opgelegd .. op
dat een snelle en nauwkeurige meting mogelijk zij. Daarbij zal 
ondersteld worden. dat (evenals bij de metingen van MEISSNER) 
de verandering van de electriscbe weerstand als maat voor de 
temperatuursverbooging gebruikt wordt. Daar zoowel de tber
miscbe als de electriscbe overgansweerstandcn voldoende klein 
gemaakt konden worden. is dit bet eenvoudigst en bet nauw
keurigst. 

Allereerst moge clan gewezen worden op een tbeoretisch resul-
taat van KoHLRAUSCH 21): 

Wanneer in een geleider van willekeurige 11orm in een station
naire toestand twee aequipotentiaaf ,.fakken 1 en 11 ( potentialen 
V, en V11) te11ens twee vlakken van constante tempcratuur .~iin 

(T, en T 11 ). is de temperatrwr op een willekeurige plaats uitslui
tend een functie tJan deze potentialcn en 11an de materiaaleigcn
schappen. 

T~ 

Van deze laatsten treedt slechts ( R d T in het eindresultaat op. 
• f! 
T1 

Dit luidt: 
Tx 

r~ d T == (V, - V 1) (V11 -- V.). (8) . e 
T1 

waarin T, en V, de temperatuur. resp. potentiaal ter plaatse x 
voorstellen. Hierbij is ondersteld. dat geen electriscbe of warmte
stroom de begrenzing van de geleiders passeert. bebalve door de 

*) De stroom bedroe\J soms 200 A. 
De beschrijving van de wijze. waarop cryogene gevolgen hiervan owrwo'lncn 

werden. vult een publicatie van vck• blacJzijden bij11<1 geheel. 
**) De spanningen, welke over de weerstand aangebracht m()('sten wordcn 
waren van de orde van I mV. (onafhankclijk van de vorm, zooals nog zal 
blijken). 
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genoemde vlakken. De methode is dus onafhankelijk van de speciale 
vorm van de gebruikte weerstand, mits met voldoende benadering 
aan de gestelde eischen voldaan wordt. In alle gevallen, waarbij 
de methode werd toegepast, was draad van constante diameter 
beschikbaar; de vorm van de weerstand was derhalve steeds een 
lange dunne cylinder. We zullen daarom alle berekeningen voor 
een .. een-dimensionaal" probleem uitvoeren *). Teneinde te komen 
tot de factoren, welke. de afmetingen van de weerstand bepalen, 
zullen we nu achtereenvolgens in aanmerking nemen: 

I 0 • De temperatuursverschillen, welke in de weerstand mogen 
optreden. 

2°. De invloed van de overgangsweerstanden. 

3°. De invloed van de gasrestcn en de straling. 

4°. De insteltijd. 

Enkele van deze punten zullen in de volgende paragrafen nog 
nader ter sprake komen. 

I 0 • De temperaturrrs1Jerschillen. welke in de weerstand mogen 
optreden. 

Worden de einden van een draad op een bepaalde temperatuur 
gehouden. dan wordt de weerstandstoename tengevolge van de 
door de draad gestuurde stroom in eerste benadering gegeven 
door: 

<l R = -! J:? . e . R . r . J:?, (9) 

waarin ,) R de gemiddelde waarde van de specifieke weerstands
verandering is, I de stroomdichtheid, f.! de specifieke warmteweer
stand. R de specifieke electrische weerstand. r de verandering van 
de specifieke electrische weerstand per °K en 2 . I de lengte van de 

*) Zoolang geen warmte door de begrenzende vlakken. uitg.,zonderd de twee 
boven vermelde aequipotentiaalvlakken wcgvloeit, blijven all<' conclusies (zoo
wel de in deze paragraaf als in § 7 vermeldde) geldig, indien de vorm van het 
proeflichaam geen cylinder is. 
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draad voorstelt. •) Met eerste benadering wordt hier bedoeld, 
dat de temperatuurafhankelijkheid van !!• R. en r hierbij verwaar
loosd is. Hoe groot men (j R mag maken, opdat deze berckening 
nog geldig zij, wordt juist bepaald door de relatieve veranderingen 
van deze grootheden, d.w.z. door de waarden van 

1 d l' * 1 d R • 1 d r ( d R )- 1 d2 R • 
Q Ci T. = e ' R d 'f :.:: R en ~ -~{T- = d T · d T2. = r ( 

10
) 

lndien men een berekeningswijze voor (J R gebruikt. waMbij de 
variatie van !!· R en r medegenomen wordt, komt men tot <le con· 

clusie, dat 

( 11) 

niet meer dan ongeveer 0.1 mag bedragen. wil de nauwkeurigheid 
1 % bedragen * •). Hieruit volgt, dat geen verschillen tuschen de 
gemiddelde temperatuur van de draad en het bad toegelaten mogen 

worden, welke grooter zijn dan 

<5 T "" --- - o.o~. -- . < 12) 
"''" = e* + R* +Hr* 

indien men slechts de nulde benadering in de rekening wenscht 
mede te nemen. Varieeren nu !! en R in de omgeving van de bad
temperatuur T 

0 
respectievelijk ongeveer evenredig met T 11 en met 

T 111 , dan komt men tot het resultaat. dat 

·r 0.08. T 0 

1) noax= + 1 I/ ( - 1) n . m ;- 72 m -
0.08. To 

3 
n + -

2 
m - ·Yi 

Dit geeft voor zuivere metalen in het waterstofgebied 

(13) 

(14) 

•) Men zie voor de aan dcze mcthode verbondcn approximaticrckcning § 7 
van dit hoofdstuk. 

• •) Dat dit noodig is, volgt uit hct fcit, d«;t het in deze approximatie onvcr· 
schillig moct zijn of in for.mule (27) ~-T<'-> of (J T<i> voor (J T ingevuld wordt. 
Dat het ook voldoende is in de normaal optredende gevallen. volgt uit het feit, 
dat de coefficient van dei volgende term in de reeksontwikkeling naar 1) T van 
dezelfde orde van grootte als die in formule ( 13) moet zijn en (j T klciner dan 
I is. Uit de metingcn blcek, dat de navolgende, hierop gebaseerde schatting, 
ecnigszins aan de voorzichtige kant is. 
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Voor het toe te laten voltage V wordt dus gevonden: 

v ~ V-\)R . -1~- ~ 0.2. Tyl,. (15) 

hetgeen, zooals op grond van de rekening van KoHLRAUSCH te 
verwachten is, onafhankelijk is van de afmetingen van de draad. 

Met L,. is hier de waardP van R bedoeld. Daar de waarde van 
eT 

deze grootheid in het te beschouwen temperatuurgebied in tegen
stelling met het gevnl T>>A sterk van de temperatuur afhangt, 
zal ter onderscheiding van de WIEDEMANN-FRANZ constante hier
aan in den vervolge de naam WIEDEMANN-FRANZ getal verbonden 
Worden. 

Uit formule 14 volgt de conclusie, dat de afmetingen van de 
draad op grond van andere overwegingen bepaald mogen worden. 

De combinatie van diameter en lengte wordt nu zoo gekozen. dat 

I 0 • de mogelijkheid bestaat de OfJergangswecrstanden relatief 
sterk te verkleinen door de draadeinden tot bollen van 
relatief groote diameter te smelten. Dit is gemakkelijk uit
voerbaar bij draden met een diameter tusschen 0,05 en 
0.3 mm. 

2°. het warmtetransport door de gcleiding van de gasresten 
en door de strafing voldoende klein blij ft. De grootte van 
de hierdoor in het eindresultaat veroorzaakte fout is even
redig met )3 • d - 1. 

3°. de, lengte niet z66 groot is, dat de instc/ling te Jang duurt *). 
lndien afgezien wordt van de temperatuurafhankelijkheid 
van de diverse materiaalgrootheden, vindt men dat: 
de zich .. onvervormd" afkoelende temperatuurverdeelingen 

*) Na elk commuteercn van de stroom moct men een tijd wachten. Dezc 
tijd is tengevolge van het exponenticcl uitsterven van de temperatuursvcrschillen 
met de stationnaire toestand slcchts wcinig korter dan de ,.normale" insteltijd. 
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( karakteristieke functies van het randwaardeprobleem) 

van de vorm sin n n ~ zijn. De tijdafhankelijkheid van de 
I 

amplitudefactoren A ( n. t) wordt clan gegeven door 

n2 n2 

f:! !.';c; 
A (n. t) = e ( 16) 

In verband met de verdeeling der eindtemperatuur. welkc 
zoodanig is, dat het temperatuursverschil tusschen het mid
den van de draad en een punt op een afstand x uit het 
midden evenredig is met x. is de coefficient van de term 
met n = 1 overwegend de grootste. Daar dit tevcns de 
term is. welks amplitude het langzaamst afneemt. mag men 
de .. insteltijd" berekenen uit 

512{1,C, (l 7) 
t= n.·2 

Na deze tijd is het verschil van de temperaturen met de 
stationnaire eindtemperatuur tot op 1 % van zijn oor
spronkelijke waarde gedaald. 
Tenslotte worden de waarden van V nog begrensd door 
de eisch van niet te groote stroomsterkten. Hoewe) geen 
dezer voorwaarden een ernstige begrenzing voor de bruik
baarheid van de methode vormen. is het toch nuttig ze zich 
bewust le wordcn: anders worden n.I. of .. slechts" de 
metin9en moeizaam of de meetresultaten onbetrouwbaar. 
De belangrijkheid hiervan kan men op grond van publica
ties aantoonen. 
De deaden, die als weerstanden gebezigd werden, hadden 
een diameter tusschen 0.1 en 0.25 mm en varieerden onge
veer in lengte van 8 tot 50 cm. 

§ 6. De verschillende apparaten, zooals die bij de methode 
van Jaeger en Diesselhorst gebruikt werden. 

Voor de metingen aan lood-. tin- en gouddraden weed de 
volgende constructie van het apparaat gebruikt (zie fig. II. 4 en 
detail in fig. II. 5). 



A 

Fig. II, 1. 

A 
8 en B, 
C en C, 
Den D, 
E en E, 
f 
G 
H 
J 
K, K, 
L. L, 
M 
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G 

B 

Fig. II. 5. 

- Gia:cn Willld van het vacuumrcscrvoir. 
- Platinaringen. 
-- Kopercn cylinders. 
- Soldecrnaad. 
- Kopercn stopjes. 
- Stcun van gallalict. 
- Tc ondl·rzoekcn wcerstand. 
- Bollctje van het materiaal van G. 
- Pompbuis. 
- Stroomdradcn. 
- Potenti<ialdraden. 
- Holte, waarin H bijna past, opgevuld met 

soldeermatcriaal. 
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Aan beide einden van een g lazen buis A met een diameter van 
ongeveer 13 mm werden platinaringen B en B1 gesmolten. Hier
aan werden de koperen ringen C en Ct met zilver vastgesoldeerd. 
Deze hadden ongelijke inwendige diameters, resp. 6 en 7 mm. In 
deze ringen pasten stopjes E en E 1 van iets kleinere diameter. Op 
de dunnere uiteinden van deze stopjes was schroefdraad aange
bracht. Deze schroefdraad paste in de uiteinden van een steun 
F van gallaliet, welke over het grootste dee) zijner lengte een 
halve cylindermantel was. Slechts aan de uiteinden was het voile 
materiaal gespaard op de gaten na, noodig om de stoppen E en Et 
in te kunnen schroeven. De grootste diameter van de steun was 
kleiner dan 7 mm. Verder diende de zijbuis J om het toestel met 
een 4-traps kwikpomp hoogvacuum te kunnen pompen. 

De buis J en de vier voor de weerstandsmeting benoodigde toe
voerdraden (K. K1 • Len L 1 ) gingen door de kap van de cryostaat, 
welke het geheel omsloot. Daar het cryogene deel verder geheel 
gelijk was aan dat van het later te beschrijven toestel is het on
noodig dit bier te doen. 

Het monteeren ging a1s volgt: 
De glazen werden uit de kap genomen en het door middel van 

het .. S-stukje" *) van de pomp loskoppelbare deel. werd in een 
statief geplaatst. De steun F met de eraan geschroefde stopjes 
E en E 1 werd uit de buis A genomen. Aan een draad van het ge
wenschte materiaal werden bolletjes gesmolten door deze aan de 
uiteinden plaatselijk te verwarmen met een puntvlam. De drup
peltjes gesmolten materiaal bleven aan de draad hangen tot de 
diameter ongeveer I g maal die van de draad was. De hiervoor 
benoodigde draadlengte werd bepaald. Een draad ( G) met aan 
beide zijden zoo'n bolletje werd op de gewenschte lengte gebracht 
en tusschen de stopjes E en E 1 vastgesoldeerd. De stopjes (E en 
E 1 ) hadden aan de vlakke binnenzijden kleine uitsparingen. welke 
ongeveer t Yi mm breed en I mm diep waren. **) Deze werden van 
ecn laagje tin of zilverso1deer voorzien al naar gelang van het te 
soldeeren materiaal. De bolletjes werden in deze holtes vastgesol-

•) Glazen buis van deze vorm: c;. aan bcidc zijden eindigend in slijpstuk
jes. Deze waren qecentreerd op cen as. (zic fig. II. 13) 
.. ) Zie fig. I. 5. 
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deerd. Op deze wijze kon de soldeerlaag dun en de opperviakte 
van de overgangslaag groot gemaakt worden. 

De draad ( G) hing bij de metingen van lood en tin eenigszins 
slap om spanningen na de afkoeling te vermijden (bij de metingen 
van het goud en het platina was de draad gespiraliseerd). Het geheel 
we rd clan in de buis A geschoven en de stopjes E en E 1 werden 
bij D en D 1 vacuumdicht aan C en C 1 gesoldeerd met Wood's 
metaal of tin. Gelijktijdig hiermee werden de stroom en potentiaal
draden K. K1 en L, L 1 vastgesoldeerd. 

In de cryostaatsruimte bevond zich behalve een roerder en een 
i.tooklichaam nog een der geijkte loodweerstandsthermometers, die 
in § 11 beschreven zullen wordcn. Nadat de glazen en het .. S
stukje" weer op hun plaats gebracht waren en het apparaat op 
vacuumdichtheid beproefd was. was het voor de meting gereed. 

De apparaten waren zoo klein. dat er gemakkelijk drie tegelijk 
in een cryostaat ondergebracht konden worden. Dit was o.a. van 
veel belang bij het onderzoek van vele specimen van een bepaalde 
stof. die men derhalve onder nauwkeurig dezelfde temperatuur
condities kon onderzoeken. Ook bij de metingen, waarbij door 
lengte- en diktevariatie de verwaarloosbaarheid van de overgangs
weerstanden gecontroleerd werd. bespaarde dit tijd, daar op 
deze wijze twee a drie weerstanden op een Qag gemeten konden 
word en. 

Bij de bepaling van de warmteweerstand van platina werd een 
nog eenigszins vereenvoudigde vorm gebruikt. Deze was als volgt 
(zie fig. II, 6): 

De glazen buis A werd als vacuummantel gehandhaafd. De 
thermische en electrische doorvoeringen naar het bad werden nu 
cchter direct (bij B en C) van kort en dik platina (3-5 mm Jang. 
- 0.6 mm dik) door het Jena normaalglas gesmolten. nadat zij 
aan een zijde aan de platina stroom- en potentiaalleidingen K. K1 

en L. L1 en aan de andere zijde aan de te meten weerstand D 
waren gesmolten. De overgangsplaatsen vormden daarbij na het 
lasschen in de knalgasvlam kleine bolletjes. Door de zijbuizen E 
werden deze apparaten. waarvan er desgewenscht gemakkelijk 
drie in een cryostaat konden worden gebruikt. hoogvacuum ge
pompt. 

Aan het einde van deze paragraaf moge een korte opsomming 
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van de 11oornaamste voor- en nadeelen van dcze methode gegeven 
word en: 

De voordeelen zijn: 

1°. Metalen. welke in de vorm van dunne draden aanwezig 
zijn, kunnen met deze methode (in tegenstelling met de 
meer gebruikelijke methoden) gemakkelijk onderzocht wor
den. Hierin zijn wellicht nog mogelijkheden gelegen in ver · 

c 

,,.(\ ... 

A 

A - Glazcn wand van hct vacuumrcscrvoir. 
B en C - Platina-doorvocren (I'S= 0,6 mm; 

l = 4 mm) 
D - Tc ondcrzockcn wccrstand van platina 

(I'S= 0.15 mm: I,.._, 400 mm)-
E - Pompbuis. 
K en K, - Stroomdraden. 
L en L, - · · Potenti<1aldraden. 

Fig. II, 6 

band met onderzoekingen naar een analogon van het ( nog 
niet afdoende bewezen) electrische vormeffect. :!i) 

2°. Ue omvang van de apparatuur is zeer gering. Hierdoor is 
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bet mogelijk meer dan een apparaat tegelijk in een normale 
cryostaat te monteeren. Oit is speciaal van belang. indien 
bet gedrag van verscbillende weerstanden van een of ander 
materiaal vergeleken moeten worden. 

3°. Oe constructie is eenvoudig. Hierdoor is bet mogelijk in 
korten tijd diverse .. apparaten" voor de meting gereed te 
ma ken. 

4°. De stookenergieen zijn steeds gering (in vergelijking met 
de meting volgens andere metboden). Dit beinvloed de tijd. 
gedurende welke met een cryostaatvulling gemeten kan 
worden. gunstig. lndien metingen tusscben 4 en 14 °K ver
ricbt moeten worden. kan men biervan wellicbt een nuttig 
gebruik maken. 

Oe voornaamste nadeelen zijn: 

1 °. Oe benoodigde routine is vrij groot. Bezit men deze niet, 
dan worden gemakkelijk stroomen van een weinig gescbikte 
grootte gebruikt of moeten veel stroomen gebruikt worden. 
Ook de toepassing van de benaderingsrekening eiscbt 
eenige routine. Eenig inzicbt in de grootte, welke f./, R • 
en r* zoo ongeveer zullen bebben. bekort bet rekenwerk 
zeer aanzienlijk. 

2°. Aan de verwaarloosbaarbeid van de randeffecten moet 
steeds groote zorg besteed worden. Met randeffecten wor
den bier zoowel de overgangsweerstanden als de inbomo
geniteiten bedoeld. 

3°. De metbode is gebonden aan bet bestaan van een (niet 
te kleine) temperatuurscoefficient van de electriscbe weer
stand. Dit vormt voor metalen, welke niet zeer zuiver zijn 
(of suprageleidend worden). bij beliumtemperaturen een 
ernstige moeilijkbeid. 

4°. De metbode leent zicb vrijwel uitsluitend voor de meting 
van lange. dunne draden. 
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In het waterstofgebied wordt de nauwkeurigheid meestal be

grensd door de bepaling van ~ ~ als functie van T. 

§ 7. De berekening van de resultaten bij de metingen volgens 
de methode van Jaeger en Diesselhorst. 

De berekening der resultaten vereischt een benaderingsrekening. 
lndien we op deze vooruitloopen en teruggaan tot de in § 5 in 
het kort weergegeven resultaten hiervan, is de noodzakelijkheid 
van een dergelijke rekenwijze eenvoudig in te zien. Het maximale 
temperatuursverschil tusschen het midden en de uiteinden van de 
draad, waarbij de nulde benadering nog toegepast mag worden. 
bedraagt slechts enkele promilles van de absolute temperatuur, 
indien een precisie van een op honderd als eisch geldt. In het water
stofgebied wordt dit dus slechts enkcle honderdste graden. Indien 
men een successieve approximatie zou willen vermijden door met 
zulke kleine temperatuursverschillen (0.01 °K) te meten, stuit 
men op het bezwaar, dat: I 0 de temperatuursschommelingen van 
het bad dan zcer storend worden; 2° de eischen. welke aan de 
nauwkeurigheid van de weerstandsmeting (speciaal bij de minder 
zuivere draden) gesteld moeten worden, zeer aanzienlijk verzwaard 
worden; n.I. in eenigszins ongunstige gevallen reeds tot I op JOH. 
Dit is, daar het bij verschillende meetstroomen client te geschieden, 
een zeer zware eisch. 

Een dergelijke benaderingsmethode werd door MEISSNER 211) 

gegeven. Hij ging uit van het op biz. 13 aangehaalde resultaat van 
KoHLRAUSCH. De vorm, waarin MEISSNER het resultaat van zijn 
berekening geeft, laat echter niet toe het resultaat van een serie 
metingen met verschillende meetstroomen, doch constante bad
temperaturen, overzichtelijk tot een eindresultaat samcn te stellen. 

Bij temperaturen vergelijkbaar met of grooter dan de Debye
temperatuur is het geldigheidsgebied van de approximatie van 
MEISSNER zeer groot, als gevolg van de geldigheid van de wet van 

W1EDEMANN-PRA;:.;z en de kleine waarde van {-~~ . 
Bij !age temperaturen is echter de mate van temperatuurafhanke

liikheid van het WIEDEMANN-FRANZ-getal vergelijkbaar met die 



van de specifieke warmteweerstand 11. de specif ieke electrische 

. dR) 
weerstand R en r ( symbooi voor «f't . 

Ue hieronder volgende methode bezit bet voordeel, dat bij ge
bruik van meer dan twee meetstroomen bij een badtemperatuur op 
eenvoudige wijze ecn overzicbt over het geheele experimenteele 
materiaal verkregen kan worden. 

De approximatierekening. 

Bescbouw een homogene draad met een lengte 2 I, een dwars
doorsnede 0, we)ks uiteinden op een en dezelfde Constante tempe
ratuur gebouden worden en welke zijdelings tbermisch geisoleerd 
is. Gaat door zoo'n draad een stroom i, clan is de temperatuur (T) 
als functie van de plaats (x) gegeven door: 

d2 T . Rt flt - - ··-. = 12 . R . q =: 12 • 
1
. . ·--

1 
. , 

d x2 ( 18) 

als R1 en Q1 de totale electriscbe respectievelijk warmteweerstand 
van de draad, i de totale stroomsterkte, R en !..! de soortelijke elec
trische en warmteweerstand van bet materiaal en I de stroom
dichtbeid voorstellen. 

Laat men de oorsprong van bet coordinatenstelsel samenvallen 
met bet midden der draad en beschouwt men in eerste benadering 
I~ en f.! als onafbankelijk van T, clan geeft tweemaal integreeren 

( 19) 

waarin T 0 de temperatuur van bet midden van de draad voorstelt. 
De ( 0) duidt bierbij aan, dat de formule slecbts in nulde be
nadering geldt; de verkorte aanduiding .d Tx voor Tx -T

0 
geeft 

aan, dat de formule slecbts voor kleine temperatuursverscbillen 
geldig is. 

De eerste benadering wordt nu verkregen door 

\I + ( 1~ )o > = (!o + q0 * 1 T (20) (}·=(lo . d T ~ i !!o 

\ ( __ d ~) . 1 T > ·-;-:-,Ro+ Ro* 11 T R =-= R .. I I+ R., d T o ~ 
(21) 
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te stellen en deze waarden in de differcntiaal vergelijking in te 
vullen onder substitutie van . I T,W) voor .J T. 

,_,-. R • en r• zijn hierin verkorte aanduidingen voor de tempera-

·· ff· . R (. d R) tuurscoe 1c1enten van l.!· en r .= d T . 

Na de analoge integraties vindt men clan 

\ x2 I 
.J TaU> =-Yi J:!. f.!o R0 x:! ( 1 -y.f (e* + R*) ..:1 T<o> }2 ~ (22) 

en hieruit 

I R,(l) = - Yi 12 . (!o R0 r 0 x:! . 

. i 1 - y.f (e* + R* + 3 r*) ..:1 T<o> ~- ~ (23) 

wanneer anAloog ~ f ·""' r == r0 ( 1 + r* .:1 T) 

gesteld wordt en 

j T<•"if =-· - 1 12 o R J:! 6 ~ 

(24) 

(25) 

Nu client er echter aan gedacht te warden. dat de grootheden 
l!o· R., en r., in deze rekening betrekking hebben op het midden der 
clraad ( zie formule 19). Rekenen we deze om op badtemperatuur 
( eind van de draad) met behulp van de voor deze grootheden 
geldende relatie 

f., = f11 (I -j f11 * . IT,) = f11 ( 1 + ; f1/ LIT). ( 26) 

waarin .J T weer gelijk . I T<01 genomen mag worden. en 

f11*=(---/ ;~)8 .danw6rdt :JR<l)= j1:!.Qu·Ru.r11J:! . 

. P + 1.2 ((.!* + R* +Yi r*) Lf'f<oi~ (27) 
gevonden. 

Na invoeren van de experimenteel bepaalde grootheden, •) te 
weten de stroomsterkte i. de weerstand bij T °K. RT. de tempera
tuurs-coefficient. r .... de weerstand bij 0 °C., R.,. wordt dit: 

•1 Ter onderscheiding van dt• specifieke grootheden. worden deze door 
cursief gedrukte letters aangegeven. 
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dRT Ru (28) e =" 12 di£ r* 
Ro RT , .. r~ I+ I.2 (e* + R* -! 2 ) I T 0 } 

wa<irin slechts !! en R., soortelijke weerstanden zijn . ) . 
Dit kunnen \\'e nog schrijven als 

f! .;;:o 12 
Ro dT (29) 
R .. . d(;~R-1') 

l -j- I.2 (f!* + R* + r* ) ,Ji' 
2 

Hierin beantwoordt de tweede factor aan de warmte-weerstand 
van de gcheele draad. de eerste is de vormfactor. De 12 is het 
gevolg van de twee warmteafvoerende uiteinden (factor 4) en de 
gelijkmatige verdeeling van de stookenergic over de lengte van de 
<lrnad (factor 3). De laatste factor gee ft de correctie voor de 

dR 
tcmperntuurafhankelijkheid van !!· R en d ·r weer. 

Een enkel woord client nog gezegd te wordcn over de toepassing 
Yan formule ( 29). aangezien !! • voorloopig nog onbekend is. Hier
bij werd gerekend volgens het hij de successieve approximatie ge
bruikelijke schema. 

De convergentie was gewoonlijk snel. Het rekenwerk kon aan
zienlijk bekort worden. doordat de wamden van !!* a priori met 
redelijke nauwkeurigheid geschat konden worden. Is n.I. de rest
weerstand klein t.o.v. R-rtR., clan verandert !! ongeveer evenredig 
met T~. derhalve is I!*= 2. T- 1; overweegt daarentegen de rest
weerstand in RriR.,. dan is !.! * ongeveer gelijk - l . T ·- '· Ook in de 
niet Htreme gevallen. waar dus ( RT;R., - z) met z vergelijkbaar is, 
laat I!* zich vrij goed schatten (met behulp vnn de verhouding 

•) I T("I ma\] men hicr door . j T vervangen. daar men nict zonder mecr 
mag aa111wmen. dat d<' h<'nad(•ring nog geldt. indien dit tot mcrkbaar vcrschil
lendc rcsultatcn zou kidl·n. O<' met ccn ster gcmcrkte groothedcn mogcn naar 
V<'rkiczinq hcs(;houwd worden als !Jroothcd<'n. wclkc op de geheelc draad 
bdrrkkill\I hcbhen of als spccifi<'k<'. Zij hl'f,bcn d·· dimensie (T) -'. 
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( RT/~'i-:- ~) *). Tenslotte client opgemerkt te worden. dat de cor

rectieterm met u* slechts een betrekkelijk klein additief bedrag is 
bij ( R* + Yi r*). De waarde van deze laatste grootheid is onge

veer 5. T-1. 
Daar de weerstanden niet in thermisch evenwicht bepaald wor

den ( warmteontwikkeling van de mcetstroom). zijn de waarden 
van R * en r* ook niet direct met voldoende precisie bekend. Hier-

,, -T 
I 
. ----·-·I ... 

s -

I : --_· 
i ··1--- - ' 
I ! 
i i 

--· - ! 

s 10 •S 20 25 

Fig. II, 7. 

aan kon echter betrekkelijk gemakkelijk tegemoet gekomen wor
den. door de kleinste stroom zoo laag mogelijk te nemen ( warmte 
ontwikkeling evenredig met i:!!) 

Bij de tweede doorrekening konden clan eventueel de gewijzigde 
waarden van R,.. R •. en r* tegelijk mede in aanmerking genomen 

word en. 
In de fig. II. 7, 8 en 9 zijn voorbeelden gegeven van de 

resultaten van deze reducties respectievelijk voor metingen in N:!. 
H:!. en He. Horizontaal is hierbij de ontwikkelde warmte uitgezet. 

•) Bij dezc schattin~J nlOl't men l'r om denken. dat het Wicdl•mann-Franz-
.. ~~ k2 

gctal voor de .. ideate term kleiner is dan 3 ~2 
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fig. II, 8. 
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verticaal de erdoor veroorzaakte temperatuursstijging. De tangens 
van de hellingshock geeft clan. op een multiplicatieve factor na. 
direct de wilrmteweerstand. Oe gestippelde krommen en de erop 
liggcnde punten geven de waarden van <> T. berekend zonder 
rekening te houdcn n:ct de :.:orrectiefactor (zie formule 29). De ge
trokken lijncn laten de resultaten na de correcties zien. Zoolang 
de benadering geldig is. moeten de gecorrigeerde punten op een 
rechte lijn liggen. 

§ 8. Discussie van de bronnen van systematische fouten. 

Als voornaamste oorzaken van systematische fouten zullen 
achtereenvolgens besproken worden: 

I 0 . De overgangsweerstanden. 
2°. lnhomogeniteit van het materiaal. 
3°. Het warmtetransport door de gasrestcn en door straling. 
4°. De Peltier- en de Thomsonwarmte. 

I. De 011ergangsweerstanden. 

Zoowel de electrische- als de warmte-overgangsweerstanden 
warden hier hoofdzakelijk door de soldeerletgen tusschen de draad 
en de stopjes gevormd. Oe fout. waartoe deze aanleiding geven. 
kan in verschillende factoren gesplitst worden: 

I 0 . De vormfactor ( ~ = ~:) wordt te groat gemeten en wel 

0.0 I a 0.1 r:~ . zooals uit de verhouding van het specifieke 
geleidingsvermogen van de draad tot die van het soldeer
materiaal en de verhouding van de 9rootten der vorm
f actoren volgt. 

O~oldeer ~ I 00; I.o~Mar ~ 1000: ~ol~••r = I a I 0 
Odran1l '11raa1l ~drnad 

2°. De onjuiste interpretatie van de gegevcns bij de berekening 

van d T 
d(i2R) 

-.velke de vol9ende onjuistheden bevat: 

a. Oe stookenergie per lengte-eenheid wordt te hoog be
rekend. daar de specifieke electrische weerstand van het 
soldeer hooger is clan die van hct te onderzoeken metaal. 
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h. Bij de bepaling van ~ ~- laat men de geheele draad 

gelijk in temperatuur stijgen. bij de hepaling van T uit 
R bij de eigenlijke meting is de temperatuurstijging in 
het midden het grootst. 

Deze beide effecten hebben ongeveer gelijke doch tegen
gestelde invloed op de einduitkomst (elk is van de orde 

van gootte R"" 1'
10

'." of wel van de orde 0.1 a I 0 /00 ). 
R,. 

3°. De specifieke warmteweerstand is inhomogeen. hetgeen 
niet in rekening is gebracht. Door een doorsnede stroomt 
des te meer warmte. naarmate hij dichter bij het uiteinde 
gelegen is. Ook dit veroorzaakt een fout van de grootte
orde 0.1 a I Ofo0 • 

De correctie wordt dus in normale gevallen hoogstens Yi a I r,; .. 
In het ongunstigste geval werden proeven genomen om door 
variatie van de diameter van de draad en van diens lengte na te 
gaan of de kleinheid van de correctie experimenteel bevestigd 
werd *). 

Het systematische verschil tusschen het specifieke warmtege
leidingsvermogen berekend uit de metingen aan deze draden is 
aanzienlijk kleiner clan de meetprecisie. De meetprecisie voor deze 
absolute waarde behoorende bij een waarnemingspunt. bedraagt 
2 a 3 % . Hierbij moge opgemerkt worden. dat voor deze schatting 
de som van alle berekenbare fouten genomen is; voor warmtege
leidingsmetingen is dit een groote nauwkeurigheid. 

2. De inhomogeniteit Pan het materiaal. 

KoHLRAUSCH 21) heeft aangetoond. dat de vorm van het 
lichaam. waaraan de warmteweerstand onderzocht wordt. van geen 
belang is. mits o.a. voldaan is aan de voorwaarde. dat het materiaal 
homogeen en isotroop is * *). Met homogeen en isotroop bedoelen 
we hier meer speciaal. dat de specifieke electrische- en warmte
weerstand in alle deelen van de draad dezelfde en onafhankelijk 
van de richting is. 

•) Zie de in hoofdstuk III § 2 (en 3) vermelde metingen <lilll looa (en tin). 
••) Zie ook hoofdstuk II § 5. 
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lndien het uitgangsmateriaal homogeen verondersteld wordt. 
kunnen inhomogeniteiten optreden tengevolge van 

I 0 . het onvoldoende getemperd zijn van de einden van de draad 
bij het electrisch temperen. 

2°. het verwarmen (temperen) der uiteinden bij het soldeeren 
of lasschen van ongetemperde draden. 

Het is zonder meer duidelijk. dat deze gevallen teH'·ngestelde 
invloeden hebben en wel geeft het eerste geval een te groote 
gemeten !!· Een ruwe berekening leert. dat deze invloeden respec
tievelijk slechts van eenig belang geweest kunnen zijn bij de 
metingen van Pt I en Pt 2 en hier van de orde van I % waren. 
( zie hoofdstuk III, ~ 8). 

3. Warmtegeleiding Pan de gasresten en door straling. 

Deze kunnen het eenvoudigst gezamenlijk hehandeld warden. 
daar de straling zich in zekeren zin als een .. Knudsen gas" ge
draagt (zie ook 4)). 

In het geval van 2 lange coaxiale cylinders met een groote 
diameterverhouding. waartusschen een temperatuursverschil be
staat, dat klein is t.o.v. de absolute temperatuur, is de warmte-
011erdracht W ~ door geleiding van de eene cylinder op de andere 
per cm lengte: 

W ~ = " . :n r . n c . k .-1 T = n a r . v 2 ~ T . PTT 0 ~ . R Ll 1 ( 31) 

waarin '' de accommodatiecoefficient van de dunne cylinder is *). 

r diens straal. n het aantal moleculen per cm=:. c de gemiddelde 
absolute waarde van hun snelheid. M hun moleculair gewicht, p .. 
de druk. welke bij de temperatuur T .. gemeten wordt. p de druk. 
welke een grammolecule van het gas zou uitoefenen bij T 0 in een 
volume van I cm=1 •. 'I T het temperatuursverschil tusschen de beide 
cylinders. 

0
) Dat slechts de u en 11 voor de dunne cylind,•r optreden, vindt zijn 

oorzaak in hct feit, dat aangcnomcn is. dat lwt stralin!1s1·vcnwicht en de snel
hcidsverdceling van lwt gas door de wijdste cylinder beh<'crscht worden. Of 
deze onderstelling juist is. hangt 1·r van af of de oppl·rvlaktcvcrhouding 9root 
is vergeleken met de vcrhoudin9 van de accomodatic- resp. emmissiccoefficicn
ten. Men bedenke, dat deze laatstc bij waterstof tempcraturen gcnomen moet 
worden voor ). !~ 20 /I· bij heliumtc.mpcraturen voor ). ~" •1, mm. Door het <1f
nemen van fi met i. (voor metalen) daalt W, sncller clan cvenrcdig met T' ;J T. 
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Voor de warmteo11erdracht door straling vindt men 

W, =fl . 2 :r r . 4 A T3 . 1 T. (32) 

Hierin is fl de emissie coefficient van de dunne cylinder *) en 
A de stralingsconstante uit de T•-wet voor de totale straling. Bij 
zuurstof temperaturen overweegt de correctie wegens straling ge
woonlijk ( althans. indien we ten onrechte rt ~ I nemen). De cor
rectie. waartoe beide effecten tezamen aanleiding geven, kan in 
een vorm gebracht worden, welke een vergelijking met het .. ideate" 
geval mogelijk maakt. Indien we W~ + W, = W stellen. luidt 
deze 

2 !! . w f-i 

5 0 

Onder normale condities (I < 50 cm. r > 0.05 mm. !! < 0.1. 
p0 < 10-s mm kw. dr.) zijn beide correcties bij waterstof tempera
turen zeer klein. de correctie wegens straling is vereweg de kleinste. 
De verwaarloosbaarheid van de correctie wegens geleiding werd 
hier steeds experimenteel gecontroleerd door de druk * *) te be
palen. waarbij de invloed merkbaar werd. Ook dit toonde aan, dat 
de correctie een volkomen verwaarloosbare invloed had. In prac
tische gevallen waren de optredende grootheden van de volgende 
orden van grootte 

QNO.lalwattcm 10K:/~ IOcm;W~ JO· R;0=JO-:!aJ0-4cm:i 

en de correctie van de grootteorde I 0 {00 . 

4. De Peltier- en de Thomson-warmte. 

Deze geven in eerste benadering geen correctie en we) om de 
volgende redenen. 

De Peltier-warmte wordt ontwikkeld op een plaats, waar zij 

•) Zie voetnoot vorige pag. 

••) Met de bepaling van de druk kan men gemakkdijk groote fouten. maken. 
indien men niet eenigen tijd voor de meting van de druk de pompleidin.g afsluit. 
Deze controle werd hij elke meetserie verricht. Er behoeft geen vrees te he
staan. dat de aanwezigheid van dampen de drukhepaling met de Mac Leod 
onjuist rnaakt. immers in de meetruimte kunnen deze. gezien de !age temperatuur. 
evenmin eenige invloed hebben. 
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alleen een temperatuurverval over de overgangsweerstand kan 
geven. De temperatuurssprong. welke om deze redenen gewoonlijk 
reeds verwaarloosbaar is. heeft bovcndien aan de beide uiteinden 
tegengesteld teeken. De asymetrie der overgangsweerstanden 
wordt hier bovendien nog door het commuteeren geelimineerd. 

De over een helft van de draad gemiddelde invloed van de 
Thomson-warmte geeft eveneens een correctie. welke verwaarloosd 
mag worden. Evenals voor de Peltier-warmte zijn deze voor beide 
draadhelften ongeveer gelijk en tegengesteld. Het commuteeren 
verandert de invloed van dit effect niet. 

I 
I 
I 
I 

•(:Ii ... 

D 

·-

~~ - - Jl_ - - -

_Jg. ____ .... 

Fig. II. 10 

- -Yi - -

m 

Fig. II, 11. 

In figuur II. 10 is te zien hoe de per cm lengte ontwikkelde 
warmte voor elk der besproken effecten van de plaats op de draad 
afhangt. Op de relatieve grootte van de warmteontwikkeling ten
gevolge van de onderscheidene effecten is hierbij niet gelet. 
Kromme I geeft de loule-warmteontwikkeling. indien de geheele 
draad op een temperatuur gehouden wordt; II geeft deze in het 
geval. dat men met de temperatuursverandering tengevolge van de 
stroom rekening houdt; III geeft de door geleiding door het gas 
en straling verloren energie. IV. V en VI hebben resp. betrekking 



op de overgangsweerstanden. het Peltiereffect en de Thomson
warmte. 

In figuur II. 11 zijn de door elk dezer warmteontwikkelingen 
veroorzaakte temperat11ursveranderingen als functie van de plaats 
gegeven. De nummering der krommen komt overeen met die in 
fig. II. 10. 

§ 9. Grafische lnterpolatiemethode. 

Tenslotte moge hier nog een enkel woord volgen over de gra
fische interpolatie van grootheden. waarvan de gemiddelde waar
den over eindige temperatuur intervaJJen hepaald zijn. Dit ontmoeten 

h . d IR d R I d we 1er voor e overg;mg f T op d T en ater voor e overg;ing 

T 0 + IT 

\'an ( i.(T) . d T op 2 i.(T0 ) 1 T. 
T 0 -IT 

Stel T = T .. + 1 Ten ontwikkel in de omgeving van T .. naar .'1 T: 

f (·1 T) = f.. + f,,' 1 T + Yi f.," ( ·1 T)::? (32) 

Dan wordt 

1°. de waarde van f ter plaatse T.,: 

f (o) = f0 (35) 

2°. de g e m i d d e I d e w a a rd e v a n f tusschen 
-1T1 en+1T1: 

- IT1 

f IT1.+ IT,=/ f(.d;~ct,!,AT)=f .. + ! f.,". ('1Ti)2 (36) 
+ I T1 

3°. de tusschen de wa;irden f (- _,-i T 1 ) en f ( + .1 T,) 

Ii n ea i r g e inter po I e er de waarde: 

f lin = f.. + Yi £.," ( 1 T 1 ) 2 
- IT,,+ I T1 

Duiden we achtereenvolgens de waarden van f. zooals deze 
voorkomen in de linkerleden der formules (35). (36) en (37) door 
f.,. f~ .... en f 1111 aan. dan zien wij dat 

U11 .. - f.,) = 3 U~ ..... - f.,) (38) 
Indien wij n11 grafisch de verkregen. ongecorrigeerde waarden 
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van f als functie van T uitzetten en er een kromme door heen 
leggen. krijgt men met behulp van de bekende I T's te zien, hoe 

groot ( f 11 11 - f0 ) ongeveer i!s. 
Oe gemeten punten kunnen nu over de afstand 1!:i (f1;11. - fo) 

verschoven worden in de richting van f1;,, naar fo (zie fig. II. 12). 

t(T) / 

I 

Fig II. 12. 

/ 

/ 
/ 

". 8 
/ . 

Aan de. door de zoo verkregen punten gelegde kromme. kan men 
clan gemakkelijk verifieeren. of de aangebrachte correctie juist was. 
Deze grafische methode is gehonden aan zoodanig kleine tempera
tuurintervallen. dat de ontwikkeling van f slechts tot de term 
met . I T:! behoeft te worden voortgezet. 

De beschreven grafische bepaling van f0 uit de gemeten waar
d R 
at den van f~""'· werd hier toegepast voor de bepaling van 

To+ IT 

uit ~-~ en voor i, (T0 ) uit /i. (T) . dT. 
To- IT 

Voor dit laatste geval is deze grafische methode mathematisch 
volkomen aequivalent met de door de HAAS en BREMMER gegeven 
berekening 4). Zij vormde in alle gevallen. uitgezonderd die. 
waarbij door opstoken uit hct waterstofgebied i. gemeten werd bii 
temperaturen boven ongeveer 30 °K. een voldoend nauwkeurige 
henaderingsmethode. In deze uitzonderingsgevallen werd de 
kromme zoo bepaald. dat f i, J T met de waarde van de stook-

energie overeenkwam. Bij de bepaling van d R uit .1 R was de 
dT .'1T 
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benadering ook in het waterstofgebied steeds voldoende. De J T's 
waren dan van de orde van grootte van I 0 K. De noodzaak bij elk 

nieuw materiaal de ~ ~ ·~. crvan met voldoend groote nauw

keurigheid als functie van T te bepalen. vormt een van de voor
naamste moeilijkheden van de methode van f AEGER-DtESSEl.HORST. 
Het hoogste en langste meetpunt van een meetserie is bovendien 
iets minder nauwkeurig ten gevolge van de benoodigde ( kleine) 

extrapolatie der gevonden d_ R s. 
dT 

§ 1 O. De tweede gebruikte methode. 

De wijzen van meten. welke analoog zijn aan die, welke hier 
gebruikt werd, worden in de literatuur gewoonlijk aangeduid als 
de methode van LEES. Hierdoor zou echter eenig misverstand 
kunnen ontstaan. De methode van LEES :!:!) verschilt n.I. in essen
tieele trekken van de hier bedoelde methode. welke reeds door de 
HAAS en zijn medewekers BtERMASZ, CAPEL. GERRITSEN en DE 
NOBEL :!:; ) gebruikt we rd en we) voornamelijk in de twee volgen
de opzichten: 

I 0 . De metingen werden verricht bij stationnaire temperatuur 
en temperatuursverdeeling. 

2°. Zij werden in vacuo verricht. 

Van de methode door DE HAAS e-n BREMMER 1 n) gebruikt. wijkt 
zij a f. doordat het aanbrengen van twee thermometers een pr in
c i pie e I e eliminatie van de overgangsweerstanden mogelijk maakt. 
Als eenig verschil met de laatste uitvoeringsvorm van DE HAAS en 
latere medewerkers moet de nieuwe constructievorm van de lood
thermometers vermeld worden. 

De constructie van het toestel was als volgt (fig. II. 13). 
De te meten weerstand A had een bij benadering cylindrische 

vorm met een lengte. welke in de verschillende gevallen varieerde 
van 2 tot 8 cm en met een diameter tusschen Yi en 8 mm. Hij werd 
op de bodem B van de vacuum mantel C gesoldeerd. Deze kon 
dan geevacueerd worden door de buis E. die door de kap van 
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A T ~ ondcrzoeken weerstand. 

H Konische hodem van het vacuum n•

Sl'rvoir ( damphellen). 

C Zijwand van h('t vacuum reservoir. 

D Koperen koclwand voor de draadin

voeren. 

E Pomphuis voor het hoogvacuum. 

F - Roerder aandrijving. 

G ·- Kraan. welke d(' Mac Leodleiding af

sluit. 

1-1 ··- Manometeraansluiting voor het koelbad. 

J - - Kraan, welke df' verhinding met dl' 

vier-trapskwikpomp verhreekt . 

M - Onderste loodweerstandsthermometer. 

N ··- Bownste loodweerstandsthermometer. 

P Stooklichaam. 

Q Pompleiding-aansluiting voor het redu

ceeren van het koelbad. 

R Roerder. 

S Koppelstukje. hetgeen het wegnemen 
van de cryost<1at mogelijk maakt. 

T · ·· Geijkte platinawt•erstandsthermometer. 
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de cryostaat ging. Hij was via het ,.S" stukje S *), met aan beide 
zijden een kraan, bij J verbonden met een vochtvanger en een 
4-traps kwikpomp en bij G met een vochtvanger en een Mac 
Leod manometer. 

Het stooklichaam P met een kleine warmtecapaciteit werd met 
zoo klein mogelijke overgangsweerstand aan de bovenzijde van de 
te onderzoeken staaf A gesoldeerd. De thermometers N en M 
werden met goedgeleidende koperstrippen op dezelfde wijze * • ) 
in goed thermisch contact gebracht met de staaf. Deze strippen 
dienden tevens als aansluitingen voor de potentiaaldraden bij de 
metingen van de electrische weerstanden. Deze opstelling vermijdt 
de overgangsweerstanden, daar deze in het staafgedeelte waar
over het temperatuurverschil gemeten wordt, niet door de warmte
stroom doorloopen worden. De stookenergie werd op de in § 3 
beschreven wijze gemeten. terwijl het temperatuurverschil met de 
loodweerstands-thermometers bepaald werd. T er beperking van 
het aantal invoerdraden client de weg E. C, B, A als een stroom
draad voor beide thermometers en als een stroom- een potentiaal
draad voor het stooklichaam. 

Aldus kan het aantal invoerdraden van 12 tot 8 beperkt worden 
(3 voor elke thermometer, 2 voor het stooklichaam). De warmte
toevoer naar de thermometers was klein. daar de draden, die in 
de vacuumruimte door de kap gingen en eerst daar naar buiten 
traden, over een lengte van vele meters op een koperen cylinder 
gewikkeld en met vernis hierop bevestigd waren. Deze cylinder 
was in goed thermisch contact met het bad. Het dee) der toevoer
leidingen tusschen deze koperen cylinder en het stooklichaam of 
de thermometers bestond uit een constantaan of manganin draad 
( weerstand van - 3.5 !.! ) . De weerstand in de stroomtoevoer voor 
het stooklichaam bedroeg daarentegen slechts Yi a I {J om te groote 
onzekerheden in de stookenergie te vermijden ***).Alie weerstands
metingen zoowel die van de staaf. als die van de thermometers. 
werden met een Oiesselhorst-compensatiebank in combinatie met 
een Zernike-galvanometer van het type B of C verricht. V oor de 

•) Zie voetnoot op biz. 59. 
••) Zie biz. 81. fig. II. 15: 

•••) Zie biz. SJ ondcraan. 
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metingen van de electrische weerstanden van de staaf werd deze 
uit het toestel genomen en in bet bad geplaatst. De reden hiervoor 
was. dat anders de toevoerdraden. tengevolge van de groote 
stroomen. warm werden. hetgeen zeer storend was, daar 

I 0 • de meetstroom verliep tengevolge van de in de tijd toe
nemende weerstand der draden. 

2v. op de overgangsplaatsen thermokrachten ontstonden. die 
nauwkeurige metingen onmogelijk maakten. 

3v. de temperatuur van de staa f onzeker werd tengevolge van 
de uit de toevoerdraden toegevoerde warmte. 

Aan het einde van deze paragraai mogen de beperkingen. welke 
aan de bruikbaarheid dezer methode verbonden zijn kort worden 
samengevat. 

I 0 . De vorm moet zoodang zijn. dat de staaf bij bet monteeren 
niet le veel gedeformeerd wordt. 

2°. De warmteweerstand van de staaf moet zoo groot zijn. dat 
de benoodigde stookenergieen de verdamping niet te ongun
stig belnvloeden * ) . 

3v. De warmteweerstand van de staaf mag niet zoo groot zijn. 
dat de thermometers te traag instellen *). 

Er moge nog op gewezen worden. dat de gebruikte thermometers 
evengoed door thermometers van een ander type (b.v. 2 gasther
mometers) vervangen kunnen worden. 

§ 11. Constructie en calibratie der thermometers. 

Oorspronkelijk werden de thermometers op dezelfde wij:i;~ ge
maakt als DE HAAS en B1ERMASZ dit deden :!~). Een cylinder van 
koper werd van een dunne bakeliet laag voorzien. Hier werd 
looddraad in een spiraal opgewikkeld. zoo. dat de draden onder
ling vrij lagen. Tenslotte werden de draden onderling gelsoleerd 
en hun Jigging gefixeerd met behulp van een vernislaag. Het bleek 
echter. dat zulke bakeliet en vernislagen een zeer hooge warmte
weerstand kunnen hebben (b.v. van de orde JOH Watt-I cm2 °K). 
De eerste resultaten, waarbij opzettelijk telkens verschillende ther-

•) Dit lcgt dus cvenals I 0 cen voorwa<1rdc voor de vormlactor vast. 
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mometers gebruikt werden met verschillende dikten van de bakeliet 
laag. gaven aanleiding tot zeer verschillende resultaten (zie fig. II. 
14) *). Hoewel het geenszins onmogelijk is op deze wijze goed 
bruikbare thermometers te maken, gaf ik de voorkeur aan een ge
heel nieuwe constructie. De in fig. II. 14 aangegeven krommen I 

0.6 -··-· 

o.s -· -- --··-

0,3 

0.2--....... --_._ __ .._ _ __. __ _ 
•3 •S 17 '9 2• 21 .,. 

fig. II. 11. 

en II werden respectievelijk gemeten met thermometers. welke bij 
het kookpunt van waterstof een insteltijd van ruim Yi uur en bijna 
I kwartier hadden * *). De kromme III gee ft de resultaten. zooals 
die met de nieuwe thermometers behaald werden. De insteltijd 
van de thermometers was hierbij zeer veel kleiner. 

Twee andere eigenschappen van deze thermometers maakten 
het echter wenschelijk een andere type te probeeren. Ze repro
duceeren n.l. slecht na opwarmen tot kamertemperatuur. Boven
dien moeten zij gewoonlijk na verloop van tijd wegens onbruik
baarheid door nieuwe vervangen worden. Dit is waarschijnlijk een 
gevolg van het springen der bakelietlaag bij het herhaalde af
koelen. 

•) Duidelijke aanw11:z:mgen voor de onbruikbaarheid van een thermometer 
zijn de te lange insteltijd, het .. nakruipen" van de aanwij:z:ing ervan en het op
treden van groote ther.mokrachten. Met nakruipen wordt bedoeld, dat het tijde
lijk verloop van de thermometeraanwij:z:ingen na langen tijd sterk afwijkt van 
het te verwachten exponentieele uitsterven. 
••1 Er is op grond van de door hen gevonden insteltijden geen reden te 

twijfelen aan de resultaten van de Haas en medewerkers met dit type thermo
meters behaald. 
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Bij de nu volgende constructie werd getr.acht: 

1°. De thermometer Jicht en klein te houden. 

2°. De draad tegen beschadiging te vrijwaren. 

3°. Een constructie te kiezen, die reproduceeren over langen 
tijd en na herhaald afkoelen mogelijk zou maken. 

Deze constructie was als volgt (fig. II, 15): 

.. 0 

Fig. II, 15. 

Op een dunne gallaliet cylinder werd een spiraal met dubbele 
spoed gelegd. de eene winding bestond uit looddraad (diameter 
0.08 mm) de andere uit garen ( voor isolatie). Daar het loodddraad 
niet strak gewonden behoefde te worden, kon het optreden van 
spanningen in de draad bij het afkoelen voorkomen worden. Aan 
beide einden van de loodweerstand werd een stroom en een 
potentiaal draad gesoldeerd. Deze draden werden vastgebonden 
op het gaJlaliet. Het gallaliet cylindertje werd over een dunne 
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koperen cylinder gescboven, die in een voet met een staafje eindig
ue \A). Op A werd nu met tin een platina ring F gesoldeerd, 
die te voren aan bet glaslicbaam E gesmolten was. Oe twee poten
tiaal- en de eene stroomdraad waren gedeeltelijk van platina; deze 
platinadraden werden door bet glas gesmolten. De tweede stroom
draad was aan A verbonden. Het gebeel werd boogvacuum gepompt 
en daarna aan een .. inlekproef" van enkele uren onderworpen. 
Oaarna werd de glasruimte met beliumgas van bijna I atmospbeer 
gevuld. Binnen bet glaslicbaam wordt het temperatuur evenwicht 
verzorgd door bet kopcr en bet beliumgas. Oe draad was op .deze 
wijze tevens voor oxydatie gevrijwaard. Het warmte contact met 
de te meten staa f werd bij de langere staven gemaakt door een 
2 mm breede, Yi a l mm dikke koperen strip drie a viermaal om bet 
2 mm dikke staafje van A te leggen en slecbts I.Yi cm verder 
eenmaal rond de staaf te leggen. Oe strip S werd op beide plaatsen 
met een zeer dunne laag tin of Wood's metaal vastgesoldeerd. De 
overgangsweerstand tusschen staaf en gasatmospbeer is dan van 
de orde ivan 5 Watt-J. 

8ij berbaaldelijk afkoelen tot vloeibare waterstof bleken de 
weerstanden van deze thermometers. zoowel bij de temperaturen 
van vloeibare waterstof als bij 0 °C. binnen de precisie, waarmede 
deze temperaturer: gereproduceerd werden dezelfde te blijven *). 

Toen dit ook over langere tijd bet geval bleek te zijn. was bet 
verantwoord een uitvoerigc en nauwkeurige calibratie te verricb
ten in het gebeele temperatuurgebied tusscben bet sprongpunt van 
lood (7.2 °K) en bet kookpunt van zuurstof (90 °K) **). 

Oe temperatuurgebieden. waarin de calibraties werden uitge
voerd. waren: 

l 0 . Zuurstofgebied 55-90 °K. 

In dit temperatuurgebied werden calibraties ~erricbt tegen 
Pt 48, een der standaardtbermometers van bet labora-

") De weerstanden waren niet thermisch voorbchandeld bij hoogcrc tcm
peraturcn. De precisie waannedc het smeltpunt van ijs geproduceerd werd he
<lrocg ongeveer '/,., •c. 

••) Na verloop van ongeveer ecn jaar bleken de thl·rmometcrs nog stcl.'ds 
hinnen de precisie van de ll'lllpl'rntuurmcting ondcrling overrl'n te Sll'lllmen. De 
weerstanden bij 0 °C waren nict vcrloopen hinnen de on:l'kl'l"hcden van de 
ijspuntsnwtingen. 
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torium. Deze thermometer was direct tegen de gasthermo
meter geijkt en door Prof. KEESOM welwillend voor dit doe I 
ter beschikking gesteld. 

2°. Waterstofgebied 14-20 °K. 

Hier werd eerst gecalibreerd tegen Pt 48 en tegen de 
dampspanning van waterstof. De gevonden verschillen 
waren te groot *) om een betrouwbare calibratie op tc 
leveren. Daarom werd besloten ook tegen de overige 
standaard-thern.ometers van het laboratorium te verge
lijken. L>eze thermometers, waarvan de gegevens elders ge
gepubliceerd zijn 2;;). stelde Prof. KEESOM eveneens welwillend 
ter mijner beschikking. De verschillen tusschen deze ther
mometers onderling was maximaal 0,05 °K. Deze verschillcn 
verliepen echter zeer regelmatig in het geheele waterstof
gebied., zoodat ik meende te mogen aannemen. dat de 

waarde van ~ ~ in het geheele gebied met de precisie 

van Yi a 1 ':k• wel bereikt was. (Verg. b.v. fig. II. 17). 

~ 
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Fig. II. 17. 

•) Tusschen 15 en 16 °K werden V<'rschillm van dl' ord<' van 0.1 °K ge
vondl•n, di<' waarschijnlijk aan mijn methodc van da.mpdruknwtin\J ti' wijtcn w;ir('n. 
G,•h<'l°I opgl"l1l'ldcrd is dit l'Chtcr nog nict. 
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3°. Tusschen 29-55 °K. 
In samenwerking met Dr. G. J. v. o. BERG *) werd voor 
dit doel het Simon apparaat, dat normaal tusschen 4 en 
14 °K gebruikt werd, ingericht voor de metingen in dit ge
bied :w). Tegelijkertijd werd de bruikbaarheid van het 
;ipparaat voor dit temperatuurgebied onderzocht. De laag
ste temperaturen, welke met Ne en H 2 als desorptiegas 
bereikt werden, zijn in tabel II. 1 vermeld. 

TABEL II. 1. 

Desorptiegas I Aanvangstemp. Koelvloeistof Laagst bereikte Tc/Tb koelmantel in °K temperatuur 

Ne 46,26 N2 29.05 0.63 
H2 46,71 N2 29.96 0.64 
H2 54.15 02 35.22 0,65 

I 

Een desorptieproef duurde gemiddeld ongeveer een uur. Ge
durende - 1 / ;, van deze tijd was de temperatuur voldoende con
stant om metingen te kunnen verrichten. 

Voor de temperatuurmeting werd aangesloten bij de door Dr. 
G. J. v. o. BERG gebruikte secuqdaire gasthermometer, die in bet 
waterstofgebied tegen een gecalibreerde platina thermometer en in 
het heliumgebied tegen de dampspanning een serie basistempe
raturen had. 

Een extra aansluitpunt werd in bet gebied der lage zuurstof
temperaturen door vergelijking tegen Pt 48 verkregen. De druk. 
welke bij 50 °K ongeveer 2 atmospheer bedroeg, werd met ecn 
open manometer en een barometer bepaald. Deze combinatie werd 
bij de hoogste temperaturen als twee gesloten, in serie gcschakelde 
manometers met drukovcrbrenging door een luchtkussen gebruikt. 
Het verband tusschen de gasthermometerdruk en de absolute 
temperatuur werd voorgesteld door een formule van de vorm 

P=a + bT + cT2. 
De term b T was voor allc temperaturen groot vergeleken met 

de beide anderen. De met behulp van deze formule uit de druk 
berekende temperaturen week bij geen der 12 calibratiepuntcn 

-.lHet is mij een genoegen, dat ik mij niet gaarne zou laten ontgaan, Dr. 
G. J. v. d. Berg ook op deze plaats hartelijk dank te zeggen voor de zeer aan
gename samenwerking. · 
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meer clan 0.02 °K af van de basispunten, hetgeen, gezien de 
verspreide Jigging dezer punten. als bevredigend mag worden be
schouwd. De calibratie vond op de gebruikelijke wijze plaats in 
het temperatuur-tijd minimum van de afkoelingskromme. Dit ont
stond gewoonlijk ongeveer een uur na het aanzetten van de pomp. 
die voor de desorptie zorgde (dubbele Pfeiffer-Rontgen pomp). 
De meettijd bedroeg clan 5 tot I 0 min. voor een maxima le tempe
ratuurvariatie van 0.02 °K. De grootste moeilijkheid bleek ( ge
heel onverwacht) bet verkrijgen van temperaturen in de buurt 
van 40 °K 21). De resultaten van deze calibratie zijn voor Pb 1 in 
tabel III. 9 en fig. II. 16 weergegeven. 

De bij fig. II. 17 aangegeven formule: 

T = Tv + _j T = 260.00 R/Ro + 13.00 + 1 
4o R/R .. 

-f-.'.'IT. 

maakt bet mogelijk de temperatuur snel en nauwkeurig uit een 
bekende R/R0 terug te rekenen. Hij geldt voor alle soorten bandels
lcod van de qualiteit .. Zur Analyse" met voldoende precisie. 

4° ... Simon-gebied" 7-14 °K. 

In dit temperatuurgebied was Dr. G. J. v. D. BERG zoo wel
willend calibraties uit te voeren. Voor de resultaten hiervan 
moge verwezen worden naar zijn desbetreffende pub1i
catie 28). 

Aan bet einde van dit boofdstuk wil ik gaarne bet tecbniscb 
personeel van bet Kamerlingb Onnes Laboratorium danken voor 
de vele bulp. die mij verleend werd. In 't bijzonder hen ik veel 
dank verschuldigd aan Mr. A. R. B. GERRITSE en Mr. J. v. WEESEI., 

wier hulp geenszins tot die bij de constructie van de apparaten be
perkt bleef. Ook Mr. D. DE JoNG, die steeds bet cryogene gedeelte 
verzorgde. wil ik apart danken. 

Den beer D. R. v. D. Bos, werkzaam aan bet Laboratorium voor 
Techniscbe Pbysica, hen ik zeer dankbaar voor de groote bereid
willigbeid betoond bij en de zorg besteed aan de vervaardiging van 
de teekeningen voor deze dissertatie. 



LITERATUUR. 

1. Zie voor een over zicht : 
EUCKEN, H11ndb d. Exp. Phys. VIII, 1 Zie voor latere onderzoek•ngen bij: 
W. H. KEESOM en medewerkers in Physica 's-Grav. 
G. 0UYCKAERTS in Physica 's-Grav. 

2. Men zie b.v.: 
e. GRliNEISEN und E. GOENS, Zs. f. Phys., 44. 615, 1927. 
R. SCHOTT, Verh. d. 0. phys. Ges., 18, 27, 1916; een overzicht van de andere 
metingen en literatuur vindt men bij : 
M. JAKOB, Zs. f. Metallk. 16. Jahrgang, 353, 1921 en 18, 55, 1926. 
Voor l11tere metingen bij !age temperaturen zie men o.a.: 
W. J. DE HAAS en medewerkers in Physica 's-Grav. 

3. W. H. KEESOM and J. A. KOK, Comm. Kamerlingh Onnes Lab., Leiden, 219c, 
Proc. Acad. Arnst., 35, 291, 1932. 

1. W. J. DE HAAS and H. BREMMER. Comm. Kamerlingh Onnes Lab., Leiden, 
2Hd, Proc. Acad. Arnst., 34, 325, 1931. 

5. Verband tusschen f! en Cv : 
E. GRliNEISEN, Zs. f. Phys , 41, 630, 1927. V erband tusschen R, Cv en f•J: 
H. A. KAMERLINGH 0NNES, Comm. Phys. Lab., Leiden, lib, 1911: 
W. NERNST, Berl. Ber. 1911, 306: 
F. LINDEMANN, Bt>rl. Ber. 1911, 316: 
W. WIEN, Bt>rl. Ber. 1913, 181 en voora/: 
E. GRliNEISEN, Verh. d. D. Phys. Ges., IS, 186, 1913: 
W. J. DE HAAS et ). VOOGD, Comm. Kamerlingh Onnes, Lab. Leiden, Suppl. 
73b, Rapport No. 10, Congres Int. d'Electr., Paris, 1932. 

6. R. PEIERLS, Ann. d. Phys., 4, 121, 1930: S, 211, 1930: 
L. NORDHEIM, Ann. d. Phys., 9, 607 en 611, 1931. Voor een overricht zie 
men b.v.: 
H BETHE, Handb. d. Phys. XXIV, 2 biz. 552. 

7. W. J. DE HAAS and W. H. CAPEL, Physica 's-Grav, 1. 725, 1933: Comm. 
Kamerlingh Onnes Lab., Leiden, 23ld. 

8. Een overzicht over de verschijnselen vindt men in de dissertatie van Mej. A. P. 
KEESOM, Leiden, 1938. De naam is afkomstig van de Cs -T -krommt', zie: 
W. H. KEESOM und K. CLUSIUS, Comm. Kamerlingh Onnes Lab, Leiden, 
219c: Proc Acad. Arnst., 35, 307, 1932. 

9. Een overzicht o·:er deze verschijnselen (met literatuurverwijzingen) vindt men bij 
J. F. ALLEN and H. JONES, Nature, 143, 227, 1939. 

10. 8. V. ROLLIN and F. SIMON, Physica 's-Grav., 6, 219, 1939. 
11. Door EUCKEN werd deze methode gebezigd, zie ook R. SCHOTT bij 2

). 

12. W. NERNST, Ann. d. Phys., 36, 395, 1911 (zie spec1aal biz. 103 en 101). 
13. W. J. DE HAAS and TH. 81ERMASZ, Physica 's-Grav., 4, 752, 1937: S, 17, 

1938: S, 320, 1938 enz., Comm. Kamerlingh Onnes Lab., Leiden, 219a, 25la, 
25lb, enz. 

11. W. H. KEESOM and J. N. v. D. ENDE, Comm. Kamerlingh Onnes Lab., Leiden, 
203c, Proc. Acad. Amst., 32. 1171, 1929. Menzie ook de dissertatie van 
P. H. v. LAER, Leiden, 1938, hoofdstuk X. 

15. P. KOHLRAUSCH, Zs. f. lnstrk., 18, 139, 1898: Sitz. Ber. Berl. Acad,, 38, 7 Jl, 
1899: Ann. d. Phys., I, 132, 1900: 



88 

W. JAEGER und H. DIESSELHORST, Wiss. Abh. d. P.T.R., 3, 269, 1900: vol
gen:i een dergelijke methode werkten o.a. : 
M P. ANGELL, Phys. Rev., 33, 121, 1911: 
W. MEISSNER, Ann. d. Phys. (1), 47, 1001, 1915. 

16. W. J. DE HAAS, S. AOYAMA and H. BREMMER, Comm. Kamerlingh 0 oes 
Lab., Leiden, 211a, Proc. Acad. Arnst., 34, 75, 1931. 

17. K. MENDELSSOHN and R. B. PONTIUS, Phil. Mag. (7), 2-t, 777, 1937. 
18. Men zie bij : 

W. J. DE HAAS en E. C. WIERSMA in Physica 's-Grav.: 
W. P. GIAUQUE and 0. P. MAC DOUGUEL, Journ. Amer. Chem. Soc., S7, 
1175, 1935: Phys. Rev. (21, 47, 885, 1935: 
N. KiiRTI, B. V. ROLLIN et P. SIMON, C. R., 202, 1576, 1936: 
W. J. DE HAAS, H. B. G. CASIMIR en medewerkers in Physica 's-Grav. 

19. C. J. GORTER, Phvsica 's-Grav., 3, 503 - 995 • I006 -1009, 1936; zie verder bij: 
C. J. GORTER, W. J. DE HAAS, H. B. G. CASIMIR, R. DE L. KRONIG en 
P. K. DU PR~ in Physica 's-Grav. 

20. W. MEISSNER, Ann. d. Phys., 47, IOOI, 1915: Zs. f. Phys., 2, 373, 1920. 
21. P. KOHLRAUSCH, Zs. f. lnstrk, 18, 139, 1898: Ann. d. Phys., I, 132, 1900. 
22. CH. LEES, Phil. Trans. Roy. Soc .. London (A), 208, 381, 1908. 
23. Menzie hun publicaties In Physlca ·s-Grav. 
24. W. J. DE HAAS and TH. BIERMASZ, Physica 's-Grav., 2, 673, 1935. 

Comm. Kamerlingh Onnes Lab., Leiden, 236e. 
25. W. H. KEESOM and A. BIJL, Physlca 's-Grav., 3, 418, 1936. Comm. Kamer

lingh Onnes Lab., Leiden, 242b. 
26. P. SIMON, Phys. Zs., 27, 790, 1926: Zs. f. Kalteind., 34, 217, 1927: Zs. f. 

Phys., 87, 815, 1934: men zie verder de dissertaties van: 
J. DE BOER, Leiden, 1935 en van G. J. V. D. BERG, Leiden, 1938. 

27. Menzie: 
G. J. v. D. BERG, Dissertatie, Leiden, 1938 hoofdstuk II. 

28. Men zie: 
G. J. v. D. BERG, Dissertatie, Leiden, 1938 en hoofdstuk Ill, § 2 van dit proef
schrift. 



HOOFOSTUK III. 

ExPERtMENTEELE RESUJ.TATEN. 

§ 1. lnleiding. 

De meting en. welke in dit hoof dstuk ter sprake zullen komen. 
kunnen verdeeld worden in twee groepen: 

1°. die, welke verricht werden met het doel de methoden van 
meten van de warmteweerstand op hun betrouwbaarheid 
te beproeven. 

2°. die, welke ten doel hadden theoretische resultaten aan de 
werkelijkheid te toetsen. 

Tot de eerste groep moeten o.a. gerekend worden de metingen 
aan: 

a. Lood ( § 2). Deze stof werd voor dit onderzoek gekozen 
in verband met zijn goede reproduceerbaarheid, wat de electrische 
weerstand betreft. Er werden metingen aan verricht volgens de 
beide in hoofdstuk II beschreven methoden. Uit de resultaten in 
§ 2 van dit hoofdstuk vermeld kan eenige indruk verkregen wor
den over de nauwkeurigheid en betrouwheid der reeds be
staande resultaten. 

b. Tin werd grootendeels om dezelfde reden onderzocht 
( zie hoofdstuk III. § 3). Tevens werden beide stoffen in het pro
gram ma opgenomen in verband met plannen voor metingen aan 
supergeleiders. Tin is de meest onderzochte supergeleider. Het lag 
daarom voor de hand de warmtegeleidingsmetingen van superge
leiders aan tineenkristallen te verrichten. 

Van deze plannen is de meting van de warmteweerstand van 
een Tineenkristal ( § 4) hij de temperaturen van vloeibare water
stof het directe gevolg geweest. 

Bij de onderzoekingen. welke tot de tweede groep behooren, wer
den bij voorkeur metalen gekozen, welke in het kubische stelsel 
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kristallisecren, daar voor deze metalen de theorie het verst ont
wikkeld is *). 

De electrische en warmtegeleidingsmetingen gebeurden steeds 
aan dezelfde weerstanden. Er werd beoogd aan de hand der resul
tatcn na te gaan * *): 

a. hoe goed de geldigheid van de regel van MATTHIESSEN voor 
de electrische weerstand is en of de soort verontreiniging 
hierop invloed heeft ( chemisch-physisch). 

b. welke gevolgen de eventueele niet geldigheid .van deze regel 
voor de .. ideale weerstand" heeft. 

c. of de electrische weerstand bij voldoend lage temperaturen 
binnen de op grond der theoretische benaderingen te ver· 
wachten nauwkeurigheid evenredig is met Tr.. 

d. of het door BLOCH berekende verband tusschen de weerstand 
bij hooge resp. )age temperaturen bestaat * * *). 

e. hoe goed de invloed der verontreinigingen door de .. Isotherme 
Geraden" van GRiiNEISEN beschreven wordt en of dit kan 
met de theoretische W1EDEMANN-FRANZ-constante, zooals dit 

I N d. .. (L n.2 k2) 
VO gens ORDllEIM 1ent te Zl)n = '3' --2 • 

. e 
f. welke gevolgen, dit eventueel heeft voor de .. ideale warmte

weerstand". 
g. of de ideale warmteweerstand binnen de te verwachten 

grenzen evenredig is met Tz. 
h. of aan de relatie van BREMMER (zie hoofdstuk I § 10) vol

daan wordt. 
i. of er een correlatie bestaat tusschen de afwijkingen van de 

re9els van MATTJllESSEN en die van GRiiNEISEN-NORDHEIM. 
Teneinde de metalen welke onderzocht werden systematisch te 

•) Zonder dat men de hewerin~J. <lat voor zulke metalen het polykristallijn 
zijn geen invlocd op de rcsultaten zou hl·bhen. behocft te onderschrijven. 
mag men het toch waarschijnlijk ilChten. dat de invlocd bij hen in hct algemeen 
kleiner is dan hij de in de andcre stl'lscls kristalliseerendc mctalen. Aile metalen, 
welke hier ter sprake zullen komen, hebhen d!' kuhisch vlakgecentrcercle structuur. 
Bij deze structuur is het verschil tusschen hol en polycder zoo klein .mog<'lijk . 

.. ) Voor een overzicht van d!' theoretische grondslagen zie men hoofdstuk I. 
•••) Dit verhand besta;it bij Peierls niet. Het vormt het voornnamste punt 

van vcrschil tusschen de resultaten Viln de theorieen van Bloch en Peierls (zie 
ook hoofdstuk I. §§ 8 en 9). 
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rangschikken. zal een verdeeling der metalen in groepen. zooals dit 
o.a. Morr doet. gebruikt worden: 

I 0 • de alkalimetalen ( K). 
2°. de eenwaardige edele metalen (Ag). 
3". de overgangsmctalen (Vlllste rij in periodiek systeem o.a. 

Pt en Ni). 
4°. de overige meerwaardige metalen. 
Aan metalen van de ecrstc groep werden gccn onderzoekingen 

verricht *).Tot de tiveede groep moeten de in §§ 5 en 6 van dit 
hoofdstuk te bespreken metingen resp. aan zilver en goud ge 

rekend worden. 
Van de ol'crgangsmctalen werd uitsluitend platina onderzocht 

( § 7): een zeer zuivere platina draad werd ook bij de tempe
raturen van vloeibaar helium onderzocht * *). 

De hierboven reeds vermelde metingen aan lood en eventueel. 
die aan tin zijn tot de vierde groep te rekenen. 

De aan vaste oplossingen van tin in lood verrichte waarnemin
gen zijn in § 8 vermeld. 

§ 2. Lood. 
Kubisch l'lak geccntreerd. Waardighcid 2. 
R., ,

1
, = 19.4:! !1 cm; <-J, 11 .,_ •• , 0.8s. JO:! °K; ;( - - 0,45; 

l!os1•=2.9 Watt··-~ cm °K. 

Materiaal enz. 
Van dit materiaal werden drie draden volgens de methode van 

JAEGER en L>1ESSELIIORST ( zie hoofdstuk II. § § 5 tim 8) onderzocht. 
Zij werden Pb I. Pb 2 en Pb 3 genoemd. De draden werden ge
maakt uit lood a fkomstig van Kah Iba um ( qualiteit .. zur Analyse"). 
Dit materiaal werd door warm spuiten in draadvorm gebracht. 
Hierna werd het niet meer aan een thermische behandeling onder
worpen. Van een staaf lood geleverd door H1LGER (Lab. No. 8334). 
welke in den vervolge met Pb S aangeduid zal worden werd de 
warmte weerstand volgens de tweede beschreven methode be-

*) In 't algemcen zijn de eigcnschappcn van de zuivcre alkalimctalen bij lagc 
temperaturen hrlaas nog onvoldocndc ondcrzocht. Dit vormt gezien het 
theorctisch bclang cen ernstigc lccmtc. Hier ligt nog een zrer belan9wekkend 
terrein voor onderzoek open. 

••) De andere overgangsmetalen waren nict in voldoenJe zuivere toestand 
bcschikbaar. 
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paald. Hij was gehecl onbewerkt en werd gebruikt in de vorm 
waarin zij door de firma H1LGEI~ geleverd was. De gegevens over 
deze weerstanden zijn samengevat in tabcl III. 1. Hierin zijn tevens 
de analoge gegevens van de twee loodweerstandsthermometers. 
(Pb Tl en Pb T2). opgenomen. 

T ABEL III. I. 

!M hi 

I 
I eetmet ·jDiameter ~engte R oc .. z ... 104 Bewerking· Uitgangs Naam , warmte- , . I weerstandj 10 cm. 10 cm. 0 materiaal 

I I 
1 0.2123 \ warm I 

Pb I J.D. 0,025 i 20 6. Kahlbaum 
t gespoten 

Pb 2 J.D. 0,025 I 12 I 0.1218 8. \ warm 

I 

( gespoten .. 
Pb 31 J.D. 0.015 20 I o.5308 5.5 ~ warm .. I t gespoten Pb S 2° meth. 0.69 8 ! 1.133. 1.5 onbewerkt Hilger 
PbTI ! I .10-1 

I I - 0.008 - 135,212 5.0 I~ warm Kahlbaum I t gespo1en I 
PbT2 I I I 

1 
.. 5.375 

I ! 
-· ! 0.008 - ; 5.3 : \ warm 

I ! I I t gespoten .. 

De vormfactor van de loodstaaf, Pb S. werd gevonden door de 
afmetingen met behulp van een comparator te bepalen. Dit gaf de 
waarde 0.04699 cm:!/cm, zoodat de specifieke weerstand 19,42. 
10-u !1 cm bedroeg. Deze waarde werd voor de berekening van 
de overige vormfactoren gebruikt. Daar lood reeds bij 7.2 °K 
supergeleidend wordt, zijn de z-waarden. tengevolge van de be
noodigde extrapolatie, slechts op een additieve constante van de 
orde van enkele malen J0-4 na bepaald. De geschatte waarden 
van de restweerstand z. in tabel III. I door .. z" aangeduid, hebben 
slcchts een differentieele beteekenis met betrekking tot de zuiver
heid. 

Alie weerstanden warcn polykristallijn. Het betrekkelijk groote 
aantal weerstanden, dat van lood onderzocht werd. staat in ver
band met het onderzock naar de betrouwbaarheid der gebezigde 
methoden van meten. 

Resu/taten aan Pb I. Pb 2. Pb 3 en Pb S 1Jerkregen. 

De tabellen III. 2. 111.3, III. 4 en III. 5 be·:atten de meetresul-
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taten welke resp. aan Pb I, Pb 2. Pb 3 en Pb S met waterstof als 
koelbad verkregen werden. De electrische weerstanden van Pb S 
zijn apart gemeten om de. redenen vermeld in hoofdstuk II, § iO. 
Zij zijn samengevat in tabel III. 6. De specifieke warmteweerstand 
wordt in deze tabellen aangegeven met t>•a•· het W1EDEMANN-FRANZ 

getal met L en het specifieke warmtegeleidingsvermogen met i. .... 
Ter vergelijking met diverse getallen uit de literatuur, is deze laatste 
grootheid uitgedrukt in cal sec-1 cm-1 uK-1. hetgeen een in de 
literatuur veel voorkomende eenheid is. In tabel III. 5 worden ook 
de temperatuursverschillen. welke bij de metingen gebruikt wer
den ( .. IT) opgegeven. De variatie van de grootte van het tempe
ratuursverschil. waarmede gemeten werd. vormde een der controle
proeven op de methode van meten. 

Uit de tabel is te zien dat de resultaten onafhankelijk zijn 
van de grootte van .:1 T. Slechts bij enkele metingen behoefden 
kleine correcties wegens de .. eindigheid" van AT aangebracht 

Pb I. 

T 
in "K 

20,10 
19.35 
18.21 
17.29 
16.00 
15.03 
11.10 

Pb2. 

T 
in °K 

20.10 
19,35 
18.21 
17,29 
16.00 
15,03 
11.10 

T ABEL III. 2. 

I 
I I 

(> •P I I 
in Wau.-1 R/R0 • 104 · 

I cm °K ; I 

I I I 1.68 1· 301.5 

I 1.63 263,9 I 
1,53 1· 227.2 

! 1.18 I 198.8 I 
i 1.38 162.0 I 
I 1,31 ,. 135,6 I' 

I 1.19 111.8 
I 

I 

R.p · 108 I }.,P in cal 
in.O cm 1 cm-I °K·-1 sec-• 

I 

58,5 
51.3 
11.1 
38.6 
31.1 
26.3 
21.7 

0.112 
0,117 
0,156 
0,161 
0,173 
0.182 
0,201 

T ABEL III. 3. 

I I I 

i 
I 

l I !.'sp I Rsp. lOl lsp incal in Watt.-1 R/R0 . 104 

in !l cm ! cm-1 °K--1 sec·-• I cm °K I 
I I 

1.69 
I 303.2 I 58.8 0.111 I I I ' - I 

266.7 

I 
51.9 -

1.53 229.8 11.6 I 0,156 I 

1.50 I 201.3 10.0 0.160 i 
1.13 I 161.1 31.9 ; 0,168 
1,3'\ I 138.5 i 26.9 ; 0.176 I 

1.20 i 111.6 I 22.2 0.198 I 

L. 108 
in pract. 

electr. eenh. 

1.67 
1.60 
1.57 
1.18 
1,395 
1.31 
1.27 

L.108 
in pract. 

electr. eenh. 

1.70 
-

1.60 
1.51 
U7 
1.31 
1.31 
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Pb3. TABEL III. 4. 

T ('sp Rsp. 108 I lap I L. 108 
in Watt-I R/R 0 • 104 I in cal sec.-1 in pract. 

in °K cm.°K. 
in Dem. cm.-1 °K-1 · electr. eenh. 

I 

20.19 I 1.695 298,7 58.0 0.113 1.67 
19.91 

I 

1,64 280,9 51,5 0.116 1.66 
19.12 1.60; 261.6 50.8 0,149 1.63 
18.87 1.59 i 213,5 17,3 0,150 1.58 
18.31 1.535 226.9 11.1 0,156 1.57 
17.60 I.SO I 203,0 39.1 0.159 1,50 
16,81 1.16 I 179.1 31.8 0,163 1.12 
11,28 1.11 I 

108.2 21,0 0,209 1.32 

' 

PbS T ABEL III, 5. 

' I Asp T !.!ap !!id ~T !!id 

in°K in Watt-I cm.°K *) linc:alcm-1 °K-1 in °K TZ 
sec.-1 

31.85 2,31 2.30 
I 

0.1035 17.2 
I 

-
30,65 2.19 2.18 ' 0,1095 12.1 -
27.35 2.12 2.11 I 0.113 8.8 I -
25.05 2.07 2,05 I 0.116 5.3 I 3.3 
22.10 1.93 1.91 0,121 1,8 

I 
3,8 

21.65 1.89 1.87 I 0.1265 1,3 1.0 
21.00 1.81 1.79 0,132 0.6 1.2 
19,75 1.71 1.69 0.1395 1.3 

I 
1,1 

18.99 1.66 1.61 I 0.115 0,5 1.5 
18.50 1.60 1.58 I 0,150 2.8 I 1,6 
18.17 1.60 1.58 ! 0.150 1.2 1.6 
17,81 1.51 1.52 

i 
0,156 2.8 1,7 

17.73 1.53 1.51 0,157 0.5 1.7 
17,10 1.17 1.15 I 0,163 1.6 4.7 
17.05 1.18 1.46 ! 0,162 I.I 1.9 
16.16 1.11 1.39 I 0.170 0,1 5,1 
15,91 1.38 1.36 i 0.173 1.7 5,3 
15.67 1.39 1,37 I 0,176 o.s 5,5 
11,66 1,22 1.18 0.196 0,5 5,5 
11,38 1.22 1.18 I 0.196 0.4 5,7 
13.87 1.16 1.11 I 0,208 0.2 5,8 
13,7 1.20 1.17 0.200 2.9 6,2 
10.2 0,66 **) 0,62 i 0,37 0.7 5,95 

•) gedefinieerd als €! - ?; iL T. zie hoofdstuk I § 12. 
• •) De prccisie van dit punt is, ten g<'volg<' van de modlijkh<'den van hct 

constant houden van di.' tl·mperatuur en de groofl'rc onzckerhcden in de thl'r
moml.'tl.'rs. mindl'r nauwkeurig. F.en schatting gaf l'en onukcrheid van 10 'Yo· 
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te worden ( zie boofdstuk II ~ 9). De resultaten der warmte- en 
electriciteitsgeleidingsmetingen bij zuurstoftemperaturen aan Pb 1 
en die der warmtegeleidingsmetingen aan Pb S leverden de 
gegevens. welke resp. in de tabellen III. 7 en 8 vermeld staan. 

PbS T ABEL III. 6. 

T 
R/R0 • 104 

Rsp . 108 

io °K. in{}. cm. 

20,11 296.2 57.5 
19.17 261.2 51.3 
18.30 226,0 13.9 
17,35 191.8 37.8 
16,29 161.3 31.9 
15.13 110.l 27.2 
11.23 109.1 21.2 

Pb 1. TABEL III. 7. 

T I !!sp ! i ). spin cal 1 L. IQll 
I Watt-I I R/R0 .10

4 Rap. )()II jsec-1cm-•1 io pract. 
in °K I cm °K I OK-1 

1 
electr. eenh 

I 

90.33 
I 

2.19 2965 561.2 0.0959 2.51 

I 

82.06 I 2.51 2651 501.5 0.0952 2.15 
73.16 2.51 2319 111.3 0,0952 2.10 
67.09 

I 
2.51 2092 398.1 0.0952 2.36 

55.33 2.51 1651 311.2 0.0952 2.26 

PbS T ABEL III. 8. 

T 
! 

).,P in cal j l.'sp 
io °K : in Wau-1 . cm. °K °K-1 .cm-• .sec-I 

I 

! 
117.1 2.15 0,097 
107.9 2.11 0.099 
93.0 2.11 0,098 
60.5 2.37 0.101 

Resultaten,aan Pb Tl verkregen. 
De electriscbe weerstand van Pb Tl werd in bet gebeele gebied 

v;in 7,2 tot 90 °K gemeten. In bet gebied tusscben 29 en 55 °K wer-
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den de reeds in hoofdstuk II § I I vermelde ;metingen met het de
sorptie-apparaat van Simon verricht. 1 ) Vit werd daartoe met water
stof of neon als desorptiegas en N2 of 0 2 als koelbad gebruikt. 
Deze metingen werden in samenwerking met Dr. G. J. v. o. BERG 

verricht. *) De metingen tusschen 7.2 en 14 °K werden door hem 
met het Simonapparaat ( H 2 als koelbad, He als desorptiegas) ver
richt. Daar de R/R0 waarden bij hoogere temperaturen bekend zijn. 
en de electrische weerstanden van lood goed reproduceeren, kan 
dit materiaal thans in het geheele gebied van waterstoftempera
turen tot kamertemperatuur als thermometer materiaal worden ge
bruikt. Dit is van belang. daar slechts een calibratiepunt (b.v. het 
ijspunt of het tripelpunt van water) noodig is, indien het uitgangs
materiaal voldoende zuiver is * • ) . 

In tabel III. 9 volgen de electrische weerstanden van Pb Tl in 

TABEL III. 9. ***) 

I 

Zuurstof 
0 

.. Simon .. appa- .,Simon" appa-
raat. Combin. raat. Combin. 
(H2·02) -0 (H2-N2) ~ 

Waterstof 
0-

.. Simon"appa
raat. Combin. 

(He-H2) 

T T 

I 
90.11 I 2957.0 58.26 
81.63 2750,0 18.82 
80,11 I 2582.6 16.91 
75,66 ' 2116.3 10.10 
71.71 I 2269,3 38,68 
70,19 i 2222.7 36,75 
66,67 2080.1 . 35.22 
58,33 1767,21 

I 

=~· 10• I T I~· 10' I T 
I I I I 

I 176i.I 155.13 i 1618.8. 20.17 

I 1100.1 16.71 I 1323,5 I 20.12 
n26.8 29.96 I 653.o 19.12 
1070.0' -- ·- ' 18.18 
1002,7 i . 18.23 
926,I j .. Simon"appa- i 17.15 
865,3 . raat. Combin .. 17,29 

I I I 16.31 
I (Ne-N2) 0 I 16 21 
1'16;26' 11306~2 ! 15:36 
; 30.02 658,0 111.21 
I 29,05 I 620,7 I 11.03 

t· 10
4

: T ~~· 104 

! I I 

1
301.32 I 13.03 I 86.88 
299.97111.11 I 56.25 

i 265,70 I 9.23 I 26.11 
: 231,26 9.17 ' 25.55 
1226.13, 8.38 I 18.65 
201.89 i 7.63 13.63 
196,67' 7.57 13.27 
169,02 7.11 12.59 
165.59 7.37 12.23 
111.15 7.31 11.92 
113,66 7.27 11.73 
108,19 <7.21 0,00 

•) Op deze plaats moge ik hem bedanken voor de aangename smnenwerking. 
Zij heeft bij mij een waardevolle herinnering nagelaten. 
••) De nauwkeurigheid zal dan enkele honderstc graden bedragen. lndien men 

de thermometer ook in het waterstofgebied wenscht te gebruiken, is een calibratie 
bij het kookpunt of het tripelpunt van watl•rstof. teneinde de nauwkeurigheid 
te verhoogen. aan te bevelen. Met de thans verkrijgbare materialen zijn de eischen. 
die aan de zuiverheid gesteld worden, niet hoog te noemen. 

I 
•••) De teekens 0. -0. 0, 0- en 0 hebben betrekking op de wijze, waarop de 

I 
in de kolomnwn vermelde mcctpunten in fi~J. II. 16 zijn aangegevcn. 



97 

het geheele gebied. Er moge nog vermeld worden. dat de T-waar
den tusschen 15 en 20 °K zeer goed weergegeven worden door 

l 
T = 260.0 R/R .. T 13.45 - - -+ ,.1 T 

40,0R/Ro 
. IT blijft dan kleiner dan 0,01 °K. Grafisch zijn enkele resultaten 

weergegeven in fig. II. 16. 

Resu/taten van andere auteurs betreffende lood. 

Hier zullen uitsluitend de resultaten van anderen over het warm
legeleidingsvermogen vermeld worden. De resultaten van de 
metingen van DE HAAS en BREMMER :! ) vindt men voor zoover de 
temperaturcn boven het sprongpunt gelegen waren, in tabel Ill. 10. 
die van ScIIOTT :i) in tabel Ill. 11. die van LEES -t) en MEISSNER 5) 

tezamen in tabel III. 12. Voor temperaturen lager dan 7,2 °K. het 
sprongpunt van lood, bestaan verder waarnemingen van MEN

DELSSOHN en PONTIUS *) t:). 

T ABEL III. 10. 

W. J. DE HAAS en H. BREMMER. :! ) . 

T 
~'sp lsp L 108 

in "K. 
in Wa11.- 1 in cal. cm.- 1 in pract. 

cm. °K. I °K-1 sec.-1 electr. eeoh. 

77 2.52 0,095 2.12 
i3 2,35 0.102 
31 2.26 0,106 
25 2.00 0.119 
21.0 1.91 0.125 1.60 
19.1 1.77 0.135 1,19 
17.3 1.61 0,118 1.10 
11.6 1.35 0,176 1.21 
13.0 1.15 0,208 1.17 
II.I 0,95 0,252 1.02 
8.77 0,59 0,10 
7,90 0,13 0.56 

•) Ten onrechtc meenen dcze auteurs, dat de be paling van de absolute 
waarde van de warmteweerstand overbodig was. danr de Hails en Bremmer 
dit reeds gedaan hadden. 



R. Sr.HOTT. :: ) . 

T 
in °K 

86 
25.9 
22,1 
20,6 
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TABEL III. II. 

!.,'Ip 

I in Watt.-1cm."K I 
2.17 
2,01 
1.81 
1,73 

TABEL III. 12. 

J.sp 

in cal sec. -· 1 

cm.-1 °K-1 

0,097 
0.117 
0,130 
0,138 

CH. LEES 4) -- w. MEISSNER~.). 

T !.'•P 

I 
lsp 

in "K 
in Watt.-1 in cal. cm.-1 auteur 

cm. "K. °K.-1 sec.-1 

103 i 2.57 ; 0,093 Lees 
91.7 2.65 

! 0,090 Meissner 
21,8 I 2,09 I 0,111 I .. 

Discussie Pan de experimentee/e gege11ens over het warmtege

lcidings11ermogen ( zie fig. III. I en 2). 

De resultaten van de warmtegeleidingsmetingen ziin voor het 
temperatuurgebied tusschen 0 en 120 ° K en dat tusschen I 0 en 
28 °K respectievelijk weergegeven in de figuren III. I en III. 2. 
Hierin zijn tevens de waarncmingsresultatcn van anderen op de 
bij de figuren aangeduide wijze weergegeven. lndien we de 
resultaten der diverse waarncmers nagaan, valt het volgende op 
te merken: 

De resultaten van BIDWELi. en LEWIS 7) zijn niet opgenomen. 
daar zij te onnauwkeurig zijn. 

Op de metingen van LEES l) zijn voornamelijk op twee punten 
aanmerkingen te maken: 

I. De afwezigheid van vacuum brengt een vrij groote onzeker
heid bij de slecht geleidende metalen teweeg. 
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2. De tijd, gedurende welke gewacht werd. voordat een dyna
misch stationnaire temp(·ratuursverdeeling voldoende nauwkeurig 
bereikt geacht werd, is nnuwelijks Jang genoeg geweest . 
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100 

De resultaten van MEISSNER ,; ) zijn onderworpen aan de critiek. 
dat de temperatuursverschillen, die hij bij zijn metingen volgens 
de methode van }AEGEn en DtESSELHORST toeliet. zoo groot zijn *). 

2,S -·-·-.,----r-----ir---..--~--~ 

2Dt---+---+---+---+----i-----l-~ 

: .., 

t,O 

o,s 

o.o ~-__. __ _._ __ _._ __ ~ __ .._ _ __.'---......1.--...J...---
tO 

•) lndien men deze tenminste uit de gepubliceerde gegevens terug mag 
rekenen onder de onderstelling T = 20.4 °K (normale kookpunt van waterstof). 
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dat het twijfelachtig is of zijn benz-deringsrekening nog tot een 
voldoend nauwkeurig t'indresultaat leidt. 

Bij de metingen van DE HAAS en BREMMER :!) valt de juist
heid van de eliminatiemethode van de overgangsweerstanden in 
twijfel te trekken. Hierop maakten zij zelf reeds opmerkzaam. 
Speciaal bij de lagere temperaturen. waar a1leen metingen van hen 
bestaan. speelt een overgangsweerstand gemakkelijk een groote 
rol. Hun heliummeting is waarschijnlijk vrij van dit bezwaar. 

De metingen van ScHOTT :: ) maken een betrouwbare indruk. 
Over het algemeen is de overecnstemming. bovenstaande critiek in 
aanmerking genomen. redelijk. Zoowel tusschen de resultaten van 
SCHOTT en de hier verkregene als tusschen deze laatsten onder
ling kan van een bevredigende overeenstemming gesproken 
worden. 

V crgelijking Pan de exrerimenteele gcgepcns met de theorie. 

Voor een vergelijking van de resultaten der electridteits- en 
warmtegeleidingsmetingen met de theorie is lood. zooals reeds ver
meld werd. ongunstig en wcl eenerzijds tengevolge van de )age 
waarde van <·> (- 88 °K) anderzijds tengevolge van de hooge 
waarde van het sprongpunt ( 7.2 °K). 

Uit deze metingen zal worden nagegaan in hoeverre er aan
duidingen bestaan. dat bij nadering tot het gebied van voldoend 

kleinc waarden van ! . de volgende theoretische resultaten geldig

heid verkrijgen (voor literatuur zie men hoofdstuk I H 8 e.v.). 

I 0 . R - Tr.. voor de electrische weerstand bij voldoend !age 
temperaturen. zoowel volgens de theorie van BLOCH als 
volgens die van PEIERLS. 

2°. De relatie ( 3) Hoofdstuk I. § 8. Deze relatie geeft volgens 
BLOCH het verband tusschen de coefficient van de T5-wet 
en de waarde van R(f bij hooge temperaturen ( zie voor 
critiek van PEIERLS: Hoofdstuk I ~ 9). 

3°. De formule van GRiiNEISEN welke (ook) voor de tusschen
temperaturen werd opgesteld. 

4°. !! - T:i. voor de warmteweerstand volgens PEIERLS. 



-o ::> • De relatie van BREMMER. welke de verhouding van de 
warmteweerstand bij lage en hooge temperaturen aangeeft 
( zie hoofdstuk I § I 0). 

Ad. I 0 • In fig. Ill. 3 is R'R, als functie van Ta uitgezet. De 
volgetrokken rechte lijn gee ft de formule R/Rn = aT5 + z weer. 
waarbij de constanten z en a zoo gekozen zijn. dat hij de laag$fe 
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Fig. Ill. 3. 

temperaturen een zoo goed mogelijke aansluiting verkregen wordt. 
Indien men de waarnemingen zou willen beschrijven door: 

R/Rn =a' T.J +· z' 

zou men op analoge wijze de onderbroken kromme lijn verkrijgen. 
Wil men in dit laatstc geval de aansluiting bij de hoogere ~empe
raturen beter maken. clan zou de helling sterker gekozen moeten 
worden clan is aangegeven. Dit is echter niet geoorloofd, daar clan 
z' nog kleiner zou worden clan de aangenomen waarde ( 3.3 . I 0 ·- .J). 
Deze is reeds in strijd met de ervaring. daar door DE HAAS en de 
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BOER een looddraad gemeten werd. die een waarde van z had, welke 
4. I o-·-4 kleiner was. zoodat men voor deze draad een negatieve z 
zou vinden. Al kan men uit deze waarnemingen niet met zekerheid 
tot een T"-wet condudeeren. uit de geringe speling die de z
waarde nog kan hebben. (en wel speciaal naar lag ere waarden) 
volgt de conclusie, dat indien men R/R .. wil voorstellen door 

R/R., = z" +· a" T 0
, 

de waarde van n zeer nabij 5 ( iets kleiner clan) gelegen moet zijn. 
De theorieen. welke leiddcn tot een Tr. wet. laten zich op grond 

van deze gegevens zeker niet weerleggen. 

Ad. 2°. De relatie. 

R1 = 5001' 1 .(!• r R2 ~T<< e _ voor 
Ti T>>E> 

is van direct belang in verband met de critiek van PEIERLS op de 
theorie van BLOCH. (Vergelijk hoofdstuk I §§ 8 en 9). Er be
staat n.I. bet vermoeden. dat in bet geval. dat de beschouwingen 
van PEIERLS essentieel zijn voor de beschrijving van de electrische 
weerstand. de verhouding R.JR:i aanzienlijk kleinere waarden zal 
aannemen clan volgens bovenstaande formule bet geval zou zijn. 

Ad 3°. De formule van GRiiNEISEN moge bier kort be
s<houwd worden. Met de beschikbare meetresultaten wordt n.I. 
thans bij lood een zoodanig .. continuum" van meetpunten aange
troffen als voor weinig andere stoffen. Berekent men bij elke tem
peratuur T. een waarde van (-J,. 1• door te eischen. dat de substitutie 
van TtA,. 1 in de formule van GRiiNEISEN de juiste waarde van 
RT/Ro geeft. clan blijkt. dat (~ .. , op de in fig. Ill. 4 aangegeven 
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wijze met de temperatuur varieert ( -- -- - - lijn). Enkele ge
gegevens zijn in tabel III. 14 verzameld. Oat de variatie van e.1 met 
de temperatuur niet het gevolg is van de met de temperatuur sterk 
veranderende elastische eigenschappen. blijkt uit de constantheid 
van de thermische <->-waarden ( volgetrokken lijn). 

Formule ( 3a) ( zie hoofdstuk I § 8) vormt. voor zoover mij be
kend. de eenige toetssteen, welke met behulp van de experimenteele 
gegevens over de temperatuurnfhankelijkheid van het electrisch 
geleidingsvermogen zou kunnen beslissen. of de theorie van 81.oc:H 
of die van PEIERLS beter in overeenstemming is met de ervaring. 
Bij het toetsen van deze relatie moet men er echter steeds op be
dacht zijn. dat slechts de longitudinale trillingen (sterk) tot de 
verstrooiing der electronengolven bijdragen. In deze relatie moet 
dus de longitudinale waarde van (-) ( zie hoofdstuk I § 8) gebruikt 
worden. Er zal in den vervol~e steeds zoo te werk worden gegaan. 
dat met behulp van deze relatie voor enkele temperaturen 
(T/f-111 = 1/10. 1115. 1/20) voor zoover de gegevens toereikend zijn. 
de waarden van A,. 1 berekend worden. Deze zullen dan vergeleken 
worden met A,o,,~ (en F>11,) voor deze temperaturen *). Te ver
wachten is clan. dat de verhouding A,. 1 /A 1011~. 

a. indien aan de onderstellingen van BLOCH is voldaan. onge
veer gelijk 1 is. 

b. indien aan de critiek van PEIERLS is voldaan. vrij aanzienlijk 
grooter dan 1 zal zijn. 

TABEL III. 13. 

Aangenomen A Arh (-) 
:;< = 0.15 T = ·" T:; 

**).T 
n 

H._. = 86 10 15 20 **) 

1/100. 8th 0,86 I 
1/100. f>el 0.86 I .. 

1/100. _81ong 2.5 I 
8e1/81ong 0.31 I 

<->ie/ 8th 1.00 I 

*) Dezc groothedcn worden bcpaald op de in Hoofdstuk I 8 aangegt>vcn 
wijze. 

**) Niet opgegevcn wegens suprageleiding; T, = 7,2 °K. 
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Uit de gegevens in tabel III. 13 mag men de conclusie trekken. 
dat de gegevens over lood de noodzakelijkheid van het mecha
nisme van PEIE.RLS niet eischen. immers de verhouding (;;"J,.ifA1nw: 

is .. anti-PEIERLS". 

TABEL Ill. 14. 

I T H el fl th 
in <-K in °K in "K 

-: 
90 128 91 
80 122 89 
70 117 88 
60 I 112 88 
50 106 88 
10 IOI I 88 
30 ~ 96,5 88 
20 89 i 118 
10 86 I 86.5 
7.5 85 ! 86 

Ad. 3°. lndien men een correctie factor van de vorm 
(I + aT + b T2), zooals die door GRiiNEISEN werd ingevoerd. 
toepast, laten de waarnemingen zich met redelijke nauwkeurig
heid met de door hem gegeven formule voorstellen. 

Ad. 4°. Oe eigen waarnemingen over het warmtegeleidings
vermogen strekken zich naar !age temperaturen toe slechts tot 
I 0 °K uit: over een controle van de door de theorie voorspelde 
evenredigheid van de warmteweerstand met T2 kan men. wat lood 
betreft (A,h = 88 °K). dan ook nog niet spreken. Overigens dient 
opgemerkt te worden. dat dit in verband met de groote vereischte 
zuiverheid en de onzekerheden in de extropolatie de ,.z" ( :tLT) 
toch zeer moeilijk zou zijn, ook indien gegevens bij lagere tempe
raturen verkregen waren *). 

In de figuur III. 5 is err2 uit de metingen van Pb S uitgezet als 
functie van T. De metingen zijn daarbij gecorrigeerd voor de 
additieve term. afkomstig van de verontreinigingen. Gezien de 
grootte van de :/LT-term (max. 0.04 Watt 1 cm. °K). is deze 
handelwijze geoorloofd. De theoretische verwachtingen zouden in 
zoo'n grafiek weergegeven worden door een horizontaal lijnstuk 

*) Uit de gegevens van di.' Haas en Bremmer kan men t>.:v. in dit opzicht 
evenmin iets afleiden. 
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ongeveer tot (•)! 12; daarna zou de kromme zich in dalende rich ting 
moeten bewegen. De vorm der getrokken kromme is plausibel; zijn 
horizontale raaklijn bii T = O berust ovcrigens slechts op een niet 
al re nauwkeurig) 1:1eetpunt. Ter vergelijking zijn twee krommen 
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correspondcerendc met !! = CT in dezc figuur aangegevcn door 
onderbroken lijnen. 

Ad. 5°. Uit de absolute grootte van (! berckent men volgens 
T2 

de formulc van BREMMER cen aantal vrije electronen, y = 1.6. 
indien men <·> 11 ... ~ ::.:.~ 2.5. JO:! gebruikt en y = 0.2. indien men 
t->, 11 -= 88 invult. Deze laatste waarde voor i' is in redelijke over
censtemming met de voor een metaal als lood te verwachten waar
de van i'; de meer .. zinvolle" eerste waarde is grooter dan men 
mocht verwachten. 

§ 3. Tin. 

T etragonaal. 

R .. ,1, = 10.48. 10 i; !1. cm; <->, 11 =: 1.3 - 1.6. 10:! °K; x = 0.3; 

!!o ••• = 1.5" Watt- I cm °K. 
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Materiaal enz. 

Van dit materiaal werden 2 weerstanden op hun warmtege
leidingsvermogen onderzocht. De warmteweerstand van Sn I. 
een draad met een diameter van - 0.2 mm en een lengte van 
- 12 cm .. werd volgens de methode van JAEGER en DtESSELHORST 
gemeten. De electrische weerstand bij 0 °C bedroeg 0.2525 !l 
De weerstand was gemaakt uit een zeer lange. warm gespoten 
draad. Hiervan werd het laatste stuk. waarvan verondersteld mag 
worden. dat de verontreiniging. die er bij het spuiten ingebracht 
wordt. het kleinst is. gebruikt. 

Sn 2 is een staaf. welke gemaakt werd. door een stuk van 
hetzelfde uitgangsmateriaal. Tin .. Kahlbaum''. koud door trek
ijzers te trekken. Beide weerstanden ondergingen geen thermische 
behandeling na de bereiding. Bij 0 °C bedroeg de electrische weer
stand van Sn 2: 1.211 . 10-:i Q. De diameter en lengte waren 
respectievelijk ongeveer 2.5 mm en 6 cm. De 'vormfactoren werden 
bepaald uit de R0 's. De metingen werden uitgevoerd met vloeibare 
waterstof resp. zuurstof als koelbad. 

Hoewel deze metingen mede bedoeld waren als controle op de 
betrouwbaarheid der meetmethode. kan men t.o.v. de condusies. 
die in dit opzicht uit de resultaten getrokken mogen worden. 
steeds het volgende bezwaar aanvoeren: 

Tin kristalliseert in het tetragonale stelsel. Beide draden waren 
polykristallijn. Bij beide bereidingswijzen is het a priori zeer wet 
mogelijk. dat een of andere richting in de kristallieten de lengte 
richting van de draad of een der richtingen bier loodrecht op. tot 
voorkeursrichting heeft. 

Indien de beide meetseries tot verschillende resultaten voor de 
specifieke warmteweerstand. (],,,. als functie van T geleid hadden. 
had dit geweten kunnen worden aan een verschil in (de mate van) 
voorkeursorientatie van de kristallieten. Uit het onderzoek van het 
tineenkristal (zie hoofdstuk III. § 4) volgt. dat het warmtege
leidingsvermogen van tin anisotroop is. Daar er hier. bij deze twee 
op verschillende wijzen bereide weerstanden. binnen de meet
precisie geen verschil gevonden werd. ligt de condusie voor de 
hand. dat noch van groote voorkeursorientatie. noch van methodi
sche fouten sprake kan zijn. Dwingend is deze condusie echter niet. 
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De resultaten aan Sn I en Sn 2 11erkre9cn. 

De resultaten betreffende het electrisch- en warmtegeleidings
vcrmogen van Sn I zijn S<lmengevat in tabel III. 15. 

Sn 1 TABEL III, 15. 

Koell T !.'•p in i Rsp. l()lll l:/L Tin !!id in J.,p in L 

bad in °K Watt.-• RiR .104 . !J Watt.···• Watt ··I cal cm·- I in pract. 
nKc'll. .in .cm_ CKcm .. °K cm sec·• °K·• elec1.ecnh 

02 ; 90.30 uo~ 2608 273.3 0.006 1,30° 0,321 2.32 
02 81,15 1.28° 2366 211<.0 0,007 1.27 5 0,327 2.30 
02 78.15 1.27 4 2140 221.3 0.007 1.26 5 0.329 2.2·P 
o .. 77.50 1.26° 2093 219.3 0.008 1.25° 0,332 2.21 5 

o; 69.05 1.21° 1752 181.6 0.008 •.23° 0,338 2.11 5 

H2 20.40 0.457 126.6 13.27 0.027 0,130 0.916 1.12 
H2 19,16 0,432 110.7 11.60 0.029 0.103 0,969 1.38 
H2 17.18 0.363 81.3 8.52 0,032 0.331 1.153 1.31 
H2 16.ll 0.339 67,2 7.0~ 0,031 0.305 1.235 1.27 
H2 !4,29 0.270 4,13 1.6i 0,039 0.231 1.550 I 1.20 

Bij de beoordeeling van de ::uiverl-eid werd op de bekende wij::e 
gebruik gemaakt van de groottc der restweerstand. De kleinheid 
van de restweerstand vormt het gevoeligste kenmerk voor een 
hooge graad van zuiverheid. 

De restwecrstand van Sn 1 bedraagt 13 . 10 -t. De R!R..
waarden van Sn 2 bij \'!i:ltcrstoftemperaturen zijn in tabel Ill. 16 
weergegeven. 

De tabellen Ill. 17 en III. I 8 bevatten de resultaten van de 
warmtegeleidingsmetingen aan Sn 2. respectievelijk met vloeibare 
zuurstof en waterstof als koelbad. De indeeling der tabellen is 
hierbij dezelfde als in vorige gevallen. 

Sn 2 TABEL III. 16. 

T 
in °K R/R0 . 104 Rsp. 108 

inn cm. 

20.101 1,-1-2-3.-1-..,:--12-.-9-! 

11.20 10.1 1.2 
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Sn 2 T ABEL III. 17. 

T ~··p Asp 

101.4 J.315 0,318 
92.2 1.30:; 0,321 
89.0 1.33• 0.314 
65.9 1.225 0.342 
58.8 t.15° ' 0.364 

Sn 2 TABEL Ill. 18. 

T l!•P in .::/LT in !!id in 

in 11K 
Watt-I Wau-1 · Watt-I 
°K. cm °K .cm °K .cm 

I 

26.75 0.648 0.017 0,631 
21.90 0.505 0.020 0.485 
21.111 0.485 0,021 0,164 
19.9'i O.HO 0.022 O,il8 
18,85 (l,396 0.023 0.373 
18.75 0.396 0.024 0,372 
17.51 0.360 0.025 0.335 
16.08 0.328 0.027 0,301 
15,06 0,294 0.029 0.265 
14.62 0.277 0.030 0.247 
li,23 0.2n9 0.031 0.238 
13.09 0.234 0.034 0.200 

Resultaten van andere auteurs. 

Discussie cxperimenteelc gegc11ens. 

T 

Ii 
2.7 

16 
14 

•) 

I 

I i.sp in LT : cal OK-• in °K I cm·•sec·I 
~ 

0.646 9 
0.829 1,8 
0.863 0.7 
0.939 1.0 
1.057 2.6 
1.057 5.4 
1.163 0.8 
1.276 2.1 
1.423 0,9 
1.511 0.4 
1,556 1.2 
1.7119 0.5 

Ter vergelijking zullen weer de meetresultaten van andere 
experimentatoren over het warmtegeleidingsvermogen gegeven 
worden. Over tin bij lage temperaturen zijn mij. de metingen van 
DE HAAS en BREMMER 1 o) uitgezonderd. geen gegevens bekend. 
Bij .. gemiddelde" temperaturen heeft LEES ~) de specifieke warm-

•) Deze waardt' we rd hepaald door interpolatie tusschen twee waarden ge
meten met langzaam dalende resp. stijgende temperatuur. De nauwkeurighl•id 
viln dit punt is on~Jl'Vl'er dczelfdl' als die van de OVl'rige puntcn. 
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teweerstand van tin bepaald. Hij vond 1.225 Watt-1 cm °K bij 
103 ° K. Dit is 7 % lager dan hi er gevonden we rd '*). 

De resultaten van DE HAAS en BREMMER 1 °) zijn verzameld in 
tabel III. 19. Oe absolute waarde werd door hen niet opgegeven. 
daar de uitmeting van de vorm moeilijkheden opleverde. Door hun 
waarnemingsresultaten bij de hoogste temperaturen aan te sluiten 
bij de eigen waarnemingen. konden de absolute waarden be
rekend worden. In fig. III. 6, waarin !! tusschen 0 °K en 110 °K als 

1.~ ·--· 

1,0 

o.s 

~ ·;-~ a_ -
~- ~ . 
~ . 

-... -
1 

Fig 111. 6. 

• LEES ! 
I 

l!J OE HAAS EN BREMMER I 
ii> METH I 

0 METH.I 

•) V oor critiek op de methode van Lees zie pag. 98. Omtrent de zuiver
heid van het materiaal zijn in de publicatie van Lees geen (electrische) gege
vens te vinden. 
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functie van de temperatuur is uitgezet. is te zien. dat de algemeene 
vorm der ti-T-krnmmc bij DE HAAS en BREMMER goed overeen
stemt met de bier gevonden vorm. Indien men het gedeelte tusscben 
0 en 24 °K nader bescbouwt. zie fig. III. 7. blijkt. dat de overeen
stemming bier minder goed is. 
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Pig. 111. 7. 
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TABEL III. 19. 
DE HAAS en BREMMER 1 o). 

Bad T I !,!sp 

02 97 1.32~ .. 76 1.22 .. 51 1.01 .. 35 0,809 
Hi 22.9 0.515 .. 20,7 0.189 .. 15.1 0.365 .. 11.8 0,337 
.. 12.5 0,310 .. 7,1S 0.201 
He 6.28 0,237 
.. 5.03 0,281 
.. 1,33 0.331 .. 3.91 0,371 

... 

. -

De meetpunten bij de laagste waterstoftemperaturen zijn in 
weinig bevredigende overeenstemming met de hier verkregen 
resultaten. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: 

I 0 • De slechte regelbaarheid van de temperaturen in vaste 
waterstof tezamen met de vrij groote insteltijd van het 
apparaat ( zware gasthermometer). 

2°. De overgangsweerstanden. die bij deze meting. in tegen· 
stelling met de latere metingen van dezelfde auteurs. niet 
in aanmerking werden genomen *). 

Dit zou tevens verklaren. waarom de hier vermelde metingen 
veel beter aansluiten bij hun resultaten in helium (boven het 
sprongpunt). Bij hun meting en in helium monteerden zij de weer· 
stand n.I. op een andere wijze. 

Vergelijking 11an de experimcnteele gegePens met de theorie. 

Een vergelijking met de theorie heeft voor tin slechts een zeer 
betrekkelijke waarde. De theorie is n.I. slechts ontwikkeld voor 

••) Men verlieze niet uit het 009. dat . deze eerste metingen van de Haas 
en Bremmer ten deele een orienteerend karakter droegen. 
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die gevallen, welke bij benadering als isotroop mogen worden be
scbouwd. Tin kristalliseert in bet tetragonale stelsel. zoodat aan 
deze onderstelling niet voldaan is. Het is ecbter geenszins uitge
sloten, dat tocb de argumenten, die leiden tot de evenredigbeid 
van R met T• en die van l! met T:? geldig zouden blijven. De 
numerieke waarden van de coefficienten bebben ecbter aanzienlijk 
minder kans op de vroeger vermelde eenvoudige correlatie met de 
waarden van RiT en l! bij booge temperaturen ( zie boofdstuk I 
§§ 8, 9 en 10). 

a. De clectriciteits9cleidin9. 

De evenredigbeid van de idea le electriscbe weerstand ( R;.1) met 
Tr. werd onderzocbt door DE HAAS, DE BoER en v. D. BERG 11) en 
door DE HAAS en v. D. BERG 1:?). Om der compleetbeid wille en 
omdat de geldigbeid der Ta-wet ( ook voor metalen. welke in bet 
regulaire stelsel kristalliseeren) nog steeds een strijdpunt vormt, 
is in fig. III. 8, R/R0 voor tin als functie van Ta uitgezet. De gege-
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Fig. III. 8. 

vens voor deze figuur werden ontleend aan metingen van DE HAAS 
en v. D. BERG. De figuur beeft betrekking op metingen aan een een
kristal. Uit deze figuur blijkt duidelijk. dat er groote afwijkingen 
van de evenredigbeid met Tr. optreden. Dit is niet te verwonderen, 
daar de formule van DEBIJE voor de soortelijke warmte bier even
min opgaat. De in de figuur getrokken onderbroken lijn geeft de 
raaklijn aan de experimenteele kromme bij T = 0. 
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b. De warmtegelciding. 

Ter vergelijking van de warmtegeleidingsmetingen met de ev<!n
tueele theoretische verwachtingen, is in fig. III. 9 {!;.1/T:! voor tin als 

~ J tO ·- -·-- · 

8 -··--

6 -····-

~ 

0 ~ •O ·~ 20 2~ 30'• 

Fig. III, 9. 

functie van T uitgezet. De vergelijking heeft weer als bezwaar. 

dat de laagsle temperatuur, waarbij gemeten we rd, nog al hoog 

Sn 2 T ABEL III. 20. 

T !!id /T2 • 103 

26.75 0,88 
21,9 1,01 
21,l 1,04 
19,95 1,05 
18.85 1.05 
18.75 1.06 
17,51 I.IO 
16.08 1.16 
15.06 1.17 
11,62 1.16 
11.23 1,13 
13,09 1,17 

ligt (13,7 °K). Vergeleken met lood is tin relatief gunstiger. ten
gevolge van de aanzienlijk hoogere waarde van de (-> van tin 
(f->10001 = 88 °K. <->,;,. = 130 tot 160 °K). 

Fig. III, 9 heeft betrekking op de resultaten aan de polykristal
lijnc weerstand Sn 2. De waarden van !!1,,[T:! worden in tabel 
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III. 20 als functie van T gegeven. Deze geven blijkens de fig. 111. 9 
in ieder geval een redelijke inter- en extrapolatie basis. De 
;1LT-term ZOU leiden tot een minimum bij 6 a 7 °K. hetgecn lager 
is. clan bij de metingen van DE HAAS en BREMMER, waarschijnlijk 
tengevolge van de grootere zuiverheid van deze weerstanden *). 
Indien men de relatie van BREMMER zou wili~ toepassen, leidt 
dit tot de vrij plausibele waarde 0.4 voor y. indien men (ten on
rechte de thermische waarde van <-> gebruikt ( formule 9, hoofd

stuk I. § 10). 

§ 4. Enkele metingen aan een tineenkristal. 

Zooals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk vermeld werd, 
waren deze metingcn van min of meer voorloopigen aard. Zij ge
schiedden op grond van plannen om bet gedrag van supergeleiders 
in magneetvelden tc ondcrzoeken. Oaar, voor zoover mij bekend is. 
verder geenerlei gegcvcns betreffende de warmteweerstand van 
tineenkristallen ter beschikking staan, is bet misschicn niet on
nuttig de resultaten bier kort te vermelden. Het kristal weed ge
maakt door langzaam afkoelen van tin in een oven, gebruik 
makende van de nntuurlijke temperatuurgradient, die de oven had. 
De dimensies werden onder een compcrator bepaald (diameter 
= 4,64 mm; lengte = 4,86 cm). Hieruit werd de vormfoctor en 
bet specifiek geleidingsvermogen afgeleid. Voor dit laatste werd 
ecn waarde van 1.218. JO-:•!lcm gevonden. (R0 =3.498.JO--l!J). 
De as viel (zeer waarschijnlijk) samen met de (l.I.3)-richting **). 

•) Bremmer gee ft in zijn disscrtatie op, dat het minimum ligt tusschen 7 
en 12 °K. 

• •) Dit volgde door combinatil' v<1n dl· gegcvens uit een Rontge11-opm1me 
(tl•rugstraal-draaiopnanw. wclke de identitcitsafstand in de richting van de 
draaiingsas geeft) · met het specifiek l'lectrisch \lcleidingswrmogen bij O •c. 
Ir. J. S. Woldringh. die zoo vricndelijk w<1s deze Rontgenopname voor mij te 
m<1ken. wil ik ook op dezc plaats hicrvoor hartdijk dank zeggen. 

De gcgevcns. waaruit tot de (I. I. 3 )-richting we rd geconcludel'rd. waren de 
volgende: 

I. Hct kristal had blijkens de RiR .. -waarden een abnormale grocirichting. 
2. De identiteitsafstand (di in de asrichting bcdroeg cxperimenteel 

6,0 ± O.i. De l'enigc mog<•lijke ric:htingen zijn d<m: ( 1.0.0) met d = 5,8'; 
(1.1.3) met d = 6.2'· en (1.0.1) ! met d = 6,6°. 

3. llit hct gelcidin\)svermogen in de asrichtingen (R., so• ..L = 9.1 . IO-" en 
R,. wl I =.I. '2 · I 0 "l vindt men voor de richtingen: ( 1.0.0 )-+ R0 si• = 
1.32. 10-''; ( 1.1.31 -+ R,. ,.1, ::-: 1.18. IO " en ( 1.0.1) -+Ros = 
0.96 · )(}-". . 

1
' 
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Het oppervlak van het kristal duidde aan. dat het niet geheel 
feilloos was. De storingen waren echter zeer lokaal. Er werden 
alleen metingen verricht met vloeibare waterstof als koelbad. De 
gegevens betreffende de warmteweerstand zijn in tabel III. 21 ver
zameld *). de R/R., waarden in tabel III. 22. In fig. III. I 0 is de 
specifieke warmteweerstand als functie van T uitgezet ( volgetrokken 
kromme). De onderbroken lijn gee ft ter vergelijking de specifieke 
warmteweerstand van polykristallijn tin. In fig. Ill. 11 is (>;,1(1':! 
als functie van T uitgezet. De restweerstand bedroeg 8.3 . 10--.1. 

TABEL III. 21-

T I !!•p in i:. I LT in I l>id in J lsp in !.'id/T2 in I !!'id /T2**)1 b. T 
in °K Wact-1 W att·-1 Watt-• : calcm-t Watt-• I inWau-• 1 in 8K I cm .°K cm .°K Cm- 8K j°K-•sec-I cm. 11K-1 cm. °K-1 I 

46,5 I 1.126 0,009 I 1,115 I 0.214 0,52 I 0.46 -
34.2 0.893 0.012 0,881 

I 
0,271 0,75 0.68 -

31,2 0.846 0.013 I 0,833 0.287 0.86 ! 0,76 -
28.6 0.799 0.015 0.784 0.305 0,96 0,84 12,6 
24.2 0,675 0,017 i 0,658 0.363 1,12 0,99 9,1 
22,85 0.638 0,018 0.620 0.385 1.19 1.00 3,5 
21,20 I 0.568 0,020 I 0,548 0.'136 1,22 1,04 7,8 
20.16 0.522 0,021 0.501 0,477 1,24 1,06 2,1 
17.69 0,435 0,024 

i 
0.411 0,581 1.31 1.09 2,1 

15,59 0,361 0.027 0.334 0,715 1,37 1.14 1,8 
14,98 0,354 0.028 0.326 0,733 1.45 1.15 1.2 
14,49 0333 0,029 I 0,304 0,786 1,45 1.16 0,6 

T ABEL III. 22. 

T R/R lO~ 

1 

Rsp . 108 

1

R'/Ro'.104
1 

R'ap . 108 
in °K 0 

• in !J cm ***) ! in U cm 

20,45 121.7 I 14.82 I 127.6 13.37 
19.34 103.8 12.65 108.8 11,40 
18,05 84.8 I 10,33 I 88,2 9.24 
16.43 63,0 7,67 67.8 7.11 
15.30 

I 
50,7 

! 
6,18 

I 
53,8 5,64 

14,14 40,0 4,87 42,8 4,49 

··I 1·1i,·rbij wcrd de krommc voor tc.mpcraturen hoven .30 °K grafisch bij dl· 
wailrdcn v;in f i.. dT m111gcp;1st (7il· hoofdstuk II § 9). 
••) f/ ;,1 is hicr de specific kc vrnrmtc\\"l'Crstand v;111 polykristilllijn tin. 

•• ") R' hccft hctn•kkin~1 op polykristallijn tin. 
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Bij dcze resultatcn valt nog op te merken. dat de R/R0 -waarden 
aanzienlijke verschillen toonen met die van DE HAAS en G. J. v. D. 

\l ·-----

o.9 

0,3 ,,. ,,. 
El} 
'i' 

IOEIH D 

o.o o.__ ____ _.. _____ _.20 ______ 30.__ ____ _._ _____ ~SC> ." 

Fig. III. 10. 

BERG *) 1-;:). Noch het onderscheid in restweerstand. noch de a f
wijkingen van de regel van MATTIIIESSEN kunnen voor dit verschil. 

J.0 -··- ·7·-,-·- ----- ·---·----, 

--- i\,\" 
f .,. _-T ... ::r._1_1_1 

1,0 - -.'-·---.. ·-1· '~-:-_____ · ·----: -1: 
_:_---- --

u,s - ·------ ---- __ - '..::.+---~ -- -~ ---
0 ._____;._____;._____.,:._.....i....___;l 

0 40 so·~ 20 30 tO 

Fig. III. 11. 

•) Laatstc twee kolommen in tabel III, 22. 
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dat grooter is clan de mectfouten verilntwoordelijk gesteld worden. 
Derhalve moet geconcludcerd wordcn. dat men hier duidelijk het 
verschil in orientatie tusschen deze kristallen bemerkt. Uit de hier 
vermelde warmtegeleidingsmetingen volgt. dat de T:!-wet zoo goed 
hevestigd wordt als verwacht mocht worden. 

§ 5. Zilver. 

Kubisch 11/akgeccntrcerd. 

R0 , 1, =- 1.515. 10 fi !l cm; <->,., = 2, 10 °K: ;e -= 0.38; 

!!u ,., ::.....;: cm Watt· I cm °K. 

Algcmeene opmerkingen. 

Van dit materiaal werden twee weerstanden zoowel op hun 
warmte- als electriciteitsgeleidingsvermogen onderzocht. Zij zullen 
Ag I en Ag 2 genoemd worden. De reden. dat van zilver meer clan 
een weerstand onderzocht werd. is. in tegenstelling met de hier
voor beschreven metingen aan lood en tin. niet gelegen in een 
controle op de methode van meten. Er werd aangenomen. dat de 
heide methoden. mede gezien de hii de voorafgaande metingen op
gedane ervaring. voldoende vertrouwd konden worden om hier ook 
een onderzoek naar verschillen in de warmtegeleidingsvermogens 
van verschillend behandelde materialen met zin te kunncn verrich
ten. Zooals reeds in hoofdstuk I. ~ 11 vermeld werd. is te ver
wachten. dat. indien de weerstand voor het overgroote deel hct 
gevolg is van pcrmanente storingen. de electrische weerstand 
onafhankelijk van en de warmteweerstand omgekeerd evenredig 
is met de absolute temperatuur. Het is hekend. dat de electrische 
weerstand bij voldoend )age temperaturen onafhankelijk van de 
temperatuur wordt *). Men neemt gewoonlijk aan. dat dit het ge
volg is van de overwegende invloed van de permanente storingen 
in het rooster op de electrische weerstand * *). 

De temperaturen. waarbij het warmtegeleidingsvermogen !'.}e-

•) Zil' ook de opmcrking over hct minimum in de R-T kromme voor Ag en 
Au op pag. 139 e.v. 

••) Zic ook de opmcrking over het mogclijkc .. vormeffect". 
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meten werd. waren echter niet laag genoeg om de tweede theore
tische verwachting te kunnen verifieeren. Hier zal onderzocht wor
den. of de w<1rmteweerstand additief samengesteld k<1n worden 
uit een term. die aan de verontreinigingen toegeschreven kan wor
den (van de vorm .>LT) en een term afkomstig van het zuivere 
materiaal. Oe w<1arde van :: zal bepaald worden uit electrische 
metingen bij voldoend )age temperaturen. 

Speciale interesse verdient clan de vra<1g. of L aan de theoretische 

waarde n
2 k~ voldoet. 

3 e2 

De theorie eischt overigens noch voor de electrische-. noch voor 
de warmteweerstand. dat een dergelijke additieve samenstelling 
van de weerstand uit een afkomstig van het zuivere materiaal en 
een afkomstig van de verontreinigingen op ZOU treden. Wei zijn 
vele experimentatoren en theoretici de opinie toegedaan dat de elec
trische- en de warmteweerstand in feite herleid kunnen worden tot 
een .. ideale", welke clan de weerstanden van het volkomen zuivere 
materiaal zou voorstellen. door van de gemeten R,1, resp. !_1,p-waar
den de specifieke restweerstand resp . .::/LT-waarde af te trekken. 

Bij een nauwkeurige beschouwing van de aanwezige gegevens 
blijkt. dat dit in vrijwel alle gevallen. waarin op grond van de 
metingen hierover een conclusie getrokken kan worden. slechts een 
ruwe beschrijving van de werkelijkheid geeft. Ten deele berust de 
onbekendheid van de grofheid van dit beeld op het feit, dat de 
verschillen in de z-waarden bij diverse experimenten te klein 
waren om een conclusie toe te laten; dit in verband met de groote 
nauwkeurigheid in de temperatuurbepaling. die clan vereischt is. 
Koper. neemt in dit opzicht geen bijzondere plaats in. hoewel men 

dit soms vermeld vindt. 
In de volgende §§ 4-9 zal steeds onderzocht worden in hoe

verre deze uitspraken over de invloed der verontreinigingen in de 
praktijk geldig zijn en of zich met beliulp hiervan een .. ideale" 
electrische en warmteweerstand laat definieeren. Daarbij zal steeds 
worden aangenomen. dat R .. , .. voor metalen met zulke kleine ver
ontreinigingen als hier beschouwd zullen worden. berekend mag 
worden. door gebruik te maken van de regel van MATTHIESSEN. 

Het is onwaarschijnlijk. dat hierdoor ernstige fouten in de absolute 
waarden zouden kunnen ontstaan, immers is .:: << R0 ,,,. 
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Behalve voor de bespreking over zilver geldt bet bovenstaande 
ook voor de discussies over goud en platina. Achtereenvolgens 
zullen ter sprake komen * ) : 

1°. De geldigheid van de regel van MATTHIESSEN. 

2°. De ideale electrische weerstand en de Ti'i-wet. 

3°. De gegevens over de tegenstelling in de theoretische be-· 
schouwingen van BLOCH en PEIERLS. 

4°. Een discussie over de :/LT-term. 

5°. De .. ideale" warmteweerstand. !:';.1: de evenredigheid van !;';.1 

met T2. 

6°. De relatie van BREMMER (zie hoofdstuk I. § 10). 

7°. Een eventueele correllatie tusschen de afwijkingen van de 
regels van MATTillESSEN-NERNST en GRiiNEISEN-NORDHEIM. 

Materiaal enz. 

De beide weerstanden Ag I en Ag 2 werden vervaardigd uit 
zilver. geleverd door ADAM Hrr.GER Ltd. (Lab. No. 5939). 

Ag 1 was een staafje. dat uit een der geleverde staven door af
draaien op de draaibank verkregen was. De vormfactor werd zoo 
groot mogelijk gemaakt. (Jang en dun) daar te voorzien was. dat 
bij bet opstoken uit het waterstofgebied tot temperaturcn nabij 
50 °K anders moeilijkheden zouden ontstaan met de verdamping 
van de vloeibare waterstof in de cryostaat. Na bet afdraaien werd 
de staaf geetst en daarna getemperd. Het geleidingsvermogen 
van de staaf bij de laagste temperaturen was. ondanks de gunstig 
gekozen vormfactor. groot (- lYi Watt/°K). Het had daarom 
weinig zin in vaste waterstof te meten. De temperaturen van zoo'n 
bad zijn zeer slechts te regelen. zoodra er eenige warmtetoevoer 
van beteekenis is. daar er niet in geroerd kan worden. Indien men 
door bet staafje een energiestroom zou sturen. die een met eenige 
nauwkeurigheid meetbaar temperatuursverschil te voorschijn zou 
roepen zou de warmteontwikkeling elk temperatuurevenwicht on
mogelijk maken. Ag 2 werd eveneens door afdraaien uit een staaf 

•) V oor ecn samcnvatting van de thcorctis,he voorspcllingen :ie men 
hoofdstuk I, §§ 8-12. 
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(van hetzelfde materiaal) gemaakt. Ter vergelijking met Ag I werd 
deze weerstand ongetempcrd gemetcn. Het vcrschil in het specifiek 
warmte- en electriciteits-geleidingsvermogen tusschen deze weer
standen moet dus aan de inwendige spanning in Ag 2 geweten 
worden. 

De verdere gegevcns over deze staven zijn in tabel III. 22 bij 
elkaar geplaatst. 

T ABEL III. 22. 

Naam 
I Thermische 1-~~tw~ndige_ afllle!ingen_, 
I behandeling lengte I diameter 

Ro. I z. 104 I R0 •P· 10
61 I 

I 
, .. S16.1 o· I Ag. I 2 uur verhit 1 cm. 

I 
0,2 cm. 7,9•) I.SIS 

op 500 "C 
Ag 2. geen 6 cm. 0,6 cm. 0.09304 33,0 l.S26 

I . I 

Resultaten 11an de electricitcitsgcleidingsmetingen. 

De electrische weerstanden ( R,'R0 -waarden) van beide staven 
werden in het waterstofgebied bepnald. De restweerstand werd bij 
heliumtemperaturen gemeten. In het zuurstofgebied werden geen 
electrische metingen verricht ( z << R'R..). De RtR.,-waarden van 
Ag I en Ag 2 en van Ag 2 alleen zijn respectievelijk verznmeld 
in de tabellen III. 23 en 24. Tabel III. 25 bevat de RRo
waarden van Ag I en Ag 2 bij een serie afgeronde temperaturen. 
In deze tabel zijn tevens de analoge waarden voor 3 weerstanden. 
gemeten door DE HAAS en v. D. BERG':!). hier resp. Ag 1• Ag:! en 
Aga genoemd en voor een weerstand. gemeten door DE HAAS. 
VooGD en DE BOER 1:1) hier Ag,· genoemd. opgenomen. De inter
polatie geschiedde grafisch. Aan de hand hiervan laat zich nu de 
geldigheid van de MATTillESSEN-regel controleeren. In tabel III. 
26 worden daartoe van al deze weerstanden de waarden van 
R. 1R0 -z 
-

1 
_ z - opgegeven_ 

De electrische weerstand van Ag 2 werd opzettelijk twee maal 
(op verschillende dagen) gemetcn. De nauwkeurigheid vnn de 
RR.. waarden van Ag 2 bedraagt slechts enkele promilles. Dit is 

•) Uit deze restwl.'erstand blijkt. dat dl· zuiverheid zccr hoog was. Hct 
zuivcrstl.' polykristallijne matl.'riaal, dat tot nog toe U<'llll'hm Wl.'rd, had Cl.'11 
rl.'stweersti.lnd van 28.6. 10- •. Slcchts l.'cn eenkristal, waarvan Stl.'inl'r en Fiinf
fer de clectrische wecrstand bcpaalden, had ecn klcinl're rl.'slwcerstand. Dezc 
mctingen hebben cchtcr cen gcringc precisic. 
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Ag I en Ag 2 T ABEL III. 23. 

T R/R 0 • 104 R/R 0 • 104 11 R/Ro .104 

in °K Agl Ag 2 (Ag2 - Ag I) 

20.15 33.7 118.0 81.5 
19.11 28.15 112.1 81.25 

18.23 23.2 105.8 82.6 
17.28 199 102.1 5 82.25 

15.80 16.05 95.9 79.85 

11.01 13.0 92.9 79.9 
0.00 7.9 83.0 75.1 

Ag2 TABEL III. 24. 

T R/Ro~ 
20.11 118.8 
19.17 112.1 
18.30 106.6 
17.35 102.0 
16.29 98.0 
15.13 95.0 
11.23 92.I 
0.00 83.0 

niet te verwonderen. daar de grootte van de weerstand in het 
waterstofgebied van de orde I 0 7 !l was. De meetstroom was 
van de grootteorde I Ampere. De weerstanden werden gemeten 
op de bij de supergeleiding gebruikelijke methode van commu
teeren der meetstroom. Er client clan op gelet te worden. dat bij 
het uitdrukken van deze uitslag in .. kurbels" van de compensator 
de .. spanningsstoppen" niet verzet worden. daar anders de weer
stand in de kring en daarmede de gevoeligheid verandert. Ten
einde de alineariteit van de galvanometer te elimineeren werd er 
voor gezorgd. dat beide uitslagen ongeveer evengroot waren. De 
waarden. die overeenkomen met de .. kurbels". worden daarna be
paald door vergelijking tegen de normaal-weerstand ( compen
satie). Uiteraard werden alle bepalingen vele malen uitgevoerd. 
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20.S 
19.0 
18.0 
17,0 
16.0 
15,0 
11.0 

Ag I 

! 31.0 
. 26.3 
i 22.1 

19.1 

I 
161 
11,5 

I 12.9 
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T ABEL Ill, 25. 

R/R.,. 104 

I 

I Ag 2 I 

I 
118,6 I 
110.• I I 105.o 
100.8 
96.9 
93.8 
92.2 

71,I 
66,0 
61.1 
57,6 
51.S 
52.9 
19,9 

I 

51.6 I 
17.o I 
12.9 I 
39.S 

36.6 1· 34,2 
32.1 

i 

55.8 
48.2 
41,1 
10.6 
37,7 
35.3 
33.1 

Agv 

56.0 

11.3 

38.2 

I 33.8 
I f- -; -·-1 - 7.9-i -· 83.o 1-28:2 -, 

T 

20.5 
19.0 
18,0 
17.0 
16.0 
15.0 
11.0 

20.5 I 
19.0 
18.0 I 
17.0 I 
16.0 I 15.0 
11.0 

I 
,-- z-· --, 

T ABEL Ill. 26. 

: _________ (l~_IR_o_-_zl.,../_O_-_z_)_. 1_0,_• ---~-I 
I Ag 2 I Ag, I Ag2 : Ag~- .L__~ 

I 
I 

I 

Ag I 

26.1 
18.1 
11.S 
11.2 
8.5 
6.6 
5.0 

- ·- -
7.9 

35.9 
27.2 
22.2 
18.1 
11.2 
11.0 
9.3 

30.7 
22,6 
18.0 
14.2 
11.0 
8,5 
6,7 

28.1 
21.5 
16,3 
12.9 
10.0 
7.6 
5.8 

28.1 
20.8 
16,6 
13.t 
10.2 
7,8 
5.2 

- - -
I 83.0 I i3,5 I 26.6 ! 27.5 

T ABEL III. 27. 

I 27.8 

16,t 

10.0 

5,6 

! 28.6 

fl 

26 I .: 25.6 1' 25.0 : 25.2 ; 2:6 ; 
17.9 17.7 17.1 17.6 

25.2 
17.5 
13.7 
10.5 
7.9 
6.1 
1.5 

13 9 I 13.7 13.7 I 13.0 ! 13.4 I 
I I~:~ I l~:~ II l~:g I l~:~ i 7.9 I 

I 5.6 I 5 7 : 5.9 I 6.1 ' -
: 1.6 1.0 1.3 I 1.1 1.0 I 

i 

0.111 
0.111 
0.097 
0.087 
0.075 
0.063 
0.055 

----·· -- --
o.ooo I 7.9 I 83.0 I 13.5 I 26.6 I 27.5 I 28.6 I 



12i 

V ergelijking va11 de ge9c1•e11s 01Jer de electriciteitsgcleiding met 
de theorie. 

Ad. I 0 • De geldiglteid 11an de regel 11an Mattltiessen. 

We kunnen aan de hand van tabel Ill. 26 constateeren, dat de 
regel van MATTlllESSEN niet streng geldig is. Immers. ware dit 
wel het geval, zoo zouden de telkcns in een horizontale rij vermelde 
getallen. onafhankelijk van z dezelfde moeten zijn. De getallen 
verloopen echter systematisch met de waarde van z .. ) . Daarmede 
vervalt tevens het begrip .. ideale" weerstand in de gebruikelijke 
beteekenis; deze zou immers juist voorgesteld worden door de (con
stante) waarde van deze getallen. Zooals reeds in hoofdstuk I. § I 2 
geconstateerd werd. geeft de theorie geen waarborg. dat het be
grip ideale weerstand in de gebruikelijke beteekenis zinvol is. Dit 
is van belang. daar hiermede tevens de vraag of de ideale elec
trische weerstand evenredig is met Ta weer openstaat. Het is dan 
ook van het grootste bclang deze wet te controleeren aan uiterst 
zuivere materialen. Om te kunnen nagaan, in hoeverre aan deze 
wet voldaan_ wordt. is een zuiver phenomenologische herdefinitie 
van het begrip .. ideale weerstand" ingevoerd. De eenvoudigste 
wijze om de R/R0 waarde tot z = 0 te extrapoleeren. is we) die met 
behulp van de lineaire formule: 

(R 'R )· ·- R/R0 - (I+ a)z 
I o o<l·-

1-z 
(I) 

waarin a als een functie van de temperatuur beschouwd wordt en 
a= 0 voor T =; 0 °K. Voor a = 0 bij eindige temperaturen, gaat 
de formule O''er in die van MATTHIESSEN. Het is eenigszins wille
keurig. <lat in de noemer geen constante factor voor de z opge
nomen werd. Belangrijk zal dit echter niet zijn. daar R/R., <<I. De 
waarden voor (RiR.,) '"' welke in tabel III, 27 gegeven zijn. zijn 
door toepassing van formule (I) verkregen. De waarden van a. 

•) Er mogc no!) op 11cwezcn worden, dt1t de bctcckcnis van de rcstwccr
stand ccnigszins onduidelijk 11ewordcn is, ten11cvolgc van het minimum in de R-T 
kromme. Van theoretische zijde bestaat voor hct optrcdcn van zoo'n minimum. 
hetgeen waarschijnlijk ccn gevolg is v<1n klcine chemische verontreinigingen 
lzie H III § 6). in hct gehcel gccn vcrklaring. Hier is dczc kwestie cchter van 
gecn belang. De :z:-waarden wcrdm niet voor het electrischc vormeffect ge
corrigccrd. 
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waarmede gerekend werd. zijn in de laatste kolom vermeld. Dat 
deze waarden van R!R0 ;.1 veel beter constant zijn. clan die welke 
men volgens de regel van MATTHIESSEN vindt (tabel III. 26). is 

30 

I I~ o I 
~"ff 

•O 

0'---+--+---1-+--+--+-+--+--+--' 
0 20 •O 60 80 100 __ ..,_. ,,o~ 

Fig. Ill. 12. 

op zichzelf geen wonder. daar formule ·(I) een constante meer be
vat clan de regel van MATTHIESSEN. 

lndien men deze ta be I en fig. I II. 12 beschouwt, verkrijgt men 
de indruk. dat formule (I) althans een redelijke extrapolatiebasis 
kan vormen. In deze figuur duiden de volgetrokken lijnen de 
extrapolatie volgens formule (I) aan (met de constanten a, uit 
tabel Ill. 27). De extrapolatie, zooals die volgens de regel van 
MATTHIESSEN zou dienen te geschieden. zou in deze figuur door 
horizontale lijnen worden voorgesteld. 
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Ad. 2°. De .. ideale" electrische weerstand en de T:;-wct. 

Wanneer de temperatuurafhankelijkheid van de soortelijke 
warmte niet door de formule van DEBIJ E wordt voorgesteld, defi
nieeren KEESOM en medewerkers een phenomenologische waarde 
van <-->. welke clan in het algemeen van de temperatuur afhangt. 
door te eischen. dat de substitutie van ("') (T) in de formule van 
DEBl}E de juiste soortelijke warmte levert. Bij temperaturen ver-

gelijkbaar met !? varieeren de zoo gevonden experimentcele <->-
20 

waarden van KEESOM en KOK 1 4) vrij aanzienlijk. ook nadat een 
correctie voor de soortelijke warmte van de ( .. vrije") electronen 
aangebracht is ( zie fig. I. 4). 

In figuur III. 13 is ( R/R 0 ) ;.i uitgezet als functie van Tr.. Uit 
figuur II I. 12 is te zicn, dat zelfs bij de zeer groote zuiverheid. welke 
Ag I had. het verschil tusschen de waarden, welke men voor de 
ideate electrische weerstand volgens beide methoden vindt, niet 

30 --··1-·· 

~ 

~ 
0 

~ 20 

I 

0 o..._ __ _.10---~20 ___ 3 .... o--~.o ·~· 

---(Jr)s 
Fig. III. 13. 

onbelangrijk is *). De .. ideale" R/R 0 -waarden, geextrapoleerd vol-

•) Tot nog IQ(' was de rcstwcerstand van hct zuiverstc matcriaal, w.1arvan 
nauwkcuri\Jl' mrtin11en van dl· <'lcctrisclw wcNstand gcdaan w;ircn, 211,6 • JO -• of 
3~ m.-ial 11rootl'r. 
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gens formule I varieeren sterker met de temperatuur, dan de oor
spronkelijke. lndicn men de temperatuura fhankelijkheid wil be
schl'ijven door een wet van de vorm 

R/R0 =AT11
, 

zooals b.v. door DE HAAS en VooGD i::) gedaan werd. vindt men 
tusschen 14 en 20.5 °K de beste aansluiting met n = 4.6 a 4.7. 
Het komt mij voor, dat men hier niet met zekerheid van een esscn
tieele afwijking van de T:; wet mag spreken. Gczien de in ~ 6 
van hoofdstuk I gediscussicerde benaderde geldigheid van de 
DEBIJE wet, is er alle reden om een afwijking van deze grootte te 

verwachten. 
Het temperatuurgebied. waaruit deze conclusies getrokken zijn. 

zou men als ongunstig kunncn betitelen. daar T onvoldoende klein e 
t.o.v. I zou zijn. Dit zou echter mijns inziens niet juist zijn. daar 
voor lagere temperaturen. althans bij materialen van de beschouwde 
zuiverheid, spoedig z vergelijkbaar met of groat t.o.v. ( R·R..) 1.1 

zou warden. hetgeen als een grooter bezwaar te beschouwen is. 

Ad. 3°. De 11erltouding 11an de idcalc elcctrisc!te wecrstand bij 
ltooge en /age tcmperaturen. 

Nu zal nagegaan warden in hocverre dit experimenteele mate
riaal bruikbaar is, in verband met het verschil tusschen de 
theorien van BLOCH en PEtERLS .Hiervoor vormt weer formule 3a 
uit hoofdstuk I. § 8 de basis. Voor de in te vullen 6>-waarde moet 
weer de .. longitudinale" <.;>-waarde genomen warden. llit de ge-

T ABEL III. 28. 

Aangenomen II 

x =- 0,38 
e =220 

1/100 8ch j 

e 
T=· 10 

2.07 
-·-· ---·- ~ ·- - -

I T~ ~-
I
I <-1 

T= io 

! 2.27 I 2.11 

! !:.2~_1 -· =l~ -- ~--- -_ 
l!IOO e10~11 l-
1/100 (:;)e1 

1,1 1,15 1.2 

e.11 eiong I 0.56 0.22 

1.10 1.03 
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gevens over de soortelijke warmte en de waarde van de Poisson
constante (0.38) vindt men (-) 1011~ = 415 °K. 

Voor de thermische waarde van <-> kan men 220 °K nemen: men 
moet echter een speling van 5 ~·~. naar beide zijden toelaten. In 
tabel III. 28, welke geheel analoog is aan tabel III. 13 worden de 
electrische. de thermische en longitudinale waarden van A met 
elkander vergeleken. 

Uit deze tabel blijkt. dat de met behulp van formule ( 3a) (hoofd
stuk I) gedefineerde <->., kleiner is dan <-> 1 ,. 11~. Dit is aequivalent met 

O.•& 

L 
o.oe --

0 20 eo 

Fig. Ill. Ii. 
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een minder sterke daling van de weerstand met de temperatuur 
clan men volgens de theorie van BLOCH zou moeten verwachten. 
In PEIERLS' theorie verwacht men juist een sterkere dating van 
R met T. 

De resultaten 1Jan de metingen van de warmteweerstand. 

Van de zelfde staafjes, welke hiervoor met de namen Ag I en 
Ag 2 aangeduid werden, werd de warmteweerstand bepaald. De 
vormfactor werd uit de electrische weerstand bij 0 °C afgeleid. 
R0 , 1, werd daarbij gelijk 1.515. IO·n f) cm genomen. 

De resultaten van de warmtegeleidingsmetingen aan Ag I resp. 
Ag 2 bij waterstof temperaturen verricht. worden samengevat in 
tabel III. 29, resp. Ill, 31. De overeenkomstige gegevens hij zuur
stof temperaturen verkregen. vindt men resp. in tabel Ill, 30 en 
III. 32. l:'iguur Ill, 14 geeft een grafisch overzicht van alle 
resultaten. In fig. III. 15 is !?si• in het belangrijkste gebied op 
grootere schaal als functie van T uitgezet. In tabel III. 33 zijn 
een serie waarden van (>,1, bij afgeronde tempernturen vermeld. 
Zij werden door grafisch interpoleeren verkregen. In de vierde 

Agl T ABEL III. 29. 

I ' . ~ T !!•p : }.•P ,IT 

in °K 
in Watt.- 1 I in cal. °K-1 I 

cm. "K cm-• sec-• in °K 
I I I 

12.7 ! 0,1077 

I 
2.22 40 

32,5 0.0643 3.73 26 
29,0 I 0,0478 

I 4.99 12.S 
26.S 0.0430 5.54 7,7 
25.1 0,0369 I 6,47 5.9 
22,32 0,0293 8.15 2,0 
21,52 0.0265 I 8,98 1.04 
20.55 I 0.0239 9.99 0.94 
19.39 0.0210 11.4 0.82 
18.26; 0,0185 12.9 0,72 
17.19 0,0170 14,l 0.66 
16.96 I 0.0161 14.8 0.63 
16.32 0.0151 15,8 0,59 
15.891 0.0144 16,6 0.56 

I 
11.65 0.0132 

I 
18.l 0.19 

11,10 I 0.0127 19,l 

I 
0,18 

-
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Agl TABEL III. 30. 

! I 
T . !.'•P lsp · JT I in Watt.-1 in cal. °K-' I . OK cm.-1 sec-'! in °K in j cm. °K 

I 

96,881 0.213 
i 

1.123 
I 

10,35 
82.29 0.212 1.128 5.79 

73.70 I 0,206 
I 

1.159 

I 
5,62 

67.92 0.199 1.202 5,43 
59,80 0,183~ 

' 
1.304 5.53 

kolom is het verschil in specifieke warmteweerstand voor Ag 2 en 
Ag I vermeld. terwijl de vijfde kolom de uit de electrische 
gegevens berekende waarden van (::-/LT):.! - (~!LT) 1 bevat. 
Hier voor zagen wij reeds. dat voor zilver de MATTHIESSEN-regel 
niet strcng geldig is. We mogen dus ook niet verwachten, dat 

0,0& 

0,06 

/ 
/ 

/ 

"' m, _,""' 
1 ... .... ~ ____ ..... 

0,02 

Fig. III, 15. 
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(e.P)2-foaph=WLT)2-(.7jLT) 1 zou zijn. Voordat we 
ertoe over kunnen gaan de evenredigheid van de warmteweer~ 
stand van het zuivere materiaal (de z.g. ideale warmteweerstand) 
met de theorie te vergelijken, zullen we allereerst weer moeten 
nagaan, hoe we de daartoe benoodigde gegevens uit de meting 
aan onzuivere materialen kunnen afleiden. In de zesde kolom van 
tabel Ill. 33 is te zien, dat /I(.!,,, grooter en wel - 25 % bij 14° 
en - 45 '}n bij 22 °K het interessantste gebied. 

Ag2 

Ag 2 

T 
in °K 

102,0 
81,3 
74,2 
68,2 
65,0 

TABEL III. 31. 

I 
T l !.'•p I ).,p ,, T 

I in Watt.-1 : in cal. oK-' 
in oK cm. oK cm.-• sec-' . in oK 

28.90 I 
2i,66 
22,9i 
22,15 
21.19 i 
20,69 
19.52 
18.56 
17.11 i 
15,73: 
15,16 
li,58 

0,0768 
0.0665 
0.0621 
0,0590 
0.0579 
0,0561 
0.0511 
0.0528 
0.0517 
0,0530 
0,0528 
0,0523 

1.30 
1.51 
1,60 
1.68 
1.72 
1.77 
1.83 
1,87 
1.93 
1.88 
1.89 
1.91 

11.2 
6,9 
1.0 
1,7 
1.7 
O,i 
1.6 
1.5 
0,8 
0,8 
1.5 
O,"I 

T ABEL Ill, 32. 

~··P I A.p in cal. 
in Watt·· I cm OK · OK-I cm·-• sec-I 

0.225 0,111 I 0,220 0."151 
0,217 0,"160 I 
0,210 0,"177 

I 0,210 0,477 

AT 
in °K 

10,6 
5.3 
5.2 
5,0 
0,5 
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T ABEL Ill, 33. 

' I I I /I= I . I T , • 
. I!! sp ,1:/LT . OK !.'sp. Ag I ; !,'sp. Ag2 · I !'sp j(~/L T) Ag I: ~·id. I !!id. II 

tn -· 1:.-n:r- 'I j i i I 

! 0.215 ! 0.224 I 0.0047 I ! I 0.215 I 0.215 100 0.009 - 0.0005 
80 i 0.209 0220 0.011 0.0059 - I 0.0006 i 0.208 0.208 
65 I 0.194 I 0.205 O.ol I i 1.00721 -

I 

0.0007 0.193 0.193 
50 0.143 I (0.156) 0.012 . 00091 - 0.0009 0.142 0.142 
10 0.106 . (0.120) : 0.011 '0.0118. - 0.0011 0.105 0.105 
30 : 0.057 0.082 0.025 0.0157. 0.6 ! 0.0015 0.056 i 0.055 
25 : 0.0375 0.068 0.0305 0.0188. 0.57 0.0018 l 0.0357 0.0346 
22.5 I 0.0293 j 0.0005 0.0312 0.0209: 0.17 ' 0.0020 I o.0273 0.0261 
20 I 0.0225 . 0.0551 ! 0.0326 0.0235 I 0.37 0.0022 0.0203 0.0195 
19 . 0.0202 . 0.0534 ' 0.0332 0.0247: 0.33 0.0023 0.0179 0.0171 
18 0.0181 0.0521 0.0343 0.0261 i 0.31 0.0025 I o.0156 o.0148 
17 

1 0.0160 , 0.0516 I 0.0356 , o.02n I 0.28 0.0026 0,0134 0.0127 
16 0.0145 • 0.0516 0.0371 I 0.0291 0.25 : 0.0028 I 0.011110.0110 
15 0.0134 0.0524 : 0.0390 '0.0313. 0.23 0.0030 ! 0.0104 0.0097 
14 0.0125 o.051s 0.012° 0.0336. 

i 
0,23 0.0032 I o.0093 o.0085 

We kunnen nu een aan formule (I) analoge phenomenologische 
lineaire extrapolatieformule voor I! construeeren: 

(II) 

Hierin is lj dus een directe maat voor de afwijking van de W1EDE
MANN-FRANZ-regel (term van NORDHEIM). toegepast op de ver
ontreinigingen. rJ hangt van de temperatuur af. 

Oe extrapolatie van (!Ai; 1 tot !.'i<1 wordt nog merkbaar door 
de waarde v~n rJ beinvloed. ondanks de groote zuiverheid van 
deze weerstand. De 7de kolom bevat de .;/LT-termen voor Ag I. 
De achtste en negende kolom bevatten de geextrapoleerde waar
den van /!;.• respectievelijk berekend met 1i = 0 en met de waarden 
van 1; vermeld in de zesde kolom. Het verschil tusschen deze 
waarden van e1.1 voor een temperatuur bedraagt maximaal 10 ~-i. 

b. De .. ideate" warmteweerstand en de T2-wet. 

Uit het voorafgaande valt af te leiden. dat men uiterst voorzich
tig moet zijn met het trekken van conclusies over de temperatuur
a fhankelijkheid van de warmteweerstand van zuivere metalen uit 
de gegevens over onzuivere materialen. Het is daartoe steeds ge
wenscht metingen aan uiterst zuivere materialen te verrichten. De 
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geldigheid van de T!?-wet voor de .. ideale" warmteweerstand 1s m 
tabel III, 34 en in fig. III. 16 aan een nader onderzoek onder-

Fig. Ill. 16. 

worpen. In tabel III. 34 zijn de waarden van f!;,1(I'!? opgegevcn. 
zooals die op de hiervoor aangegeven wijze volgens beide extra
polatiemethoden uit de gegevens over het zuiverste zilver ver

kregen worden. 

Zij zijn respectievelijk aangegeven met Q1(f:! (/3 = O) en (!11,IT:! 

(zie voor waarden van 11 tabel III. 33). In fig. III. 16 zijn de 

hiermede overeenkomende puntcn resp. aangeduid met ~ en 0 . 
I 

Aan de waarden a11(f!? is mijns inziens meer waarde te becbtcn 
dan aan de waarden !..'• "f:?. Hoewel het temperatuurgebied. waarin 
de metingen van (! verricht werden. bier ongeveer bet zelfde is als 

T ABEL III. 34. 

T I !!1 /T2. 101 I !!11/T2. 101 

25 I 571 
I 

551 
22.5 539 521 
20 508 ' 188 
19 196 171 
18 I 182 157 
17 i 161 ! 139 
16 I 157 130 
15 162 ! 131 
11 : 175 I 133 

I 
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in de metingen aan lood en tin, is dit, tengevolge van de veel 
hoogere <-1-waarde van zilver in dit geval gunstiger voor een ver
gelijking met de theorie. De waarden tusschen 14 en 17 °K sugge
reeren, dat de T2-wet niet slecht geldt. Men diene hierbij echter 
in het 009 te houden. dat de waarden van !!fT:! clan bij hoogere 
temperaturen zouden moeten afnemen. Uit tabel III. 3-t zoowel als 
uit de figuren III. 16 en III. 17 is te zien. dat de afwijkingen hier 

·~ <S 46 17 •8 19 20 2i •K 

·V 

·•.e 

OI ... 
~ r· 

·2P 

• 2,t 2.2 21 
2109 r 

Fig. Ill. 17. 

grooter zijn dan de variatie van A in het beschouwde gebied 
( 17-25 °K), die slechts 4 a 5 % bedaagt. Het komt mij voor. 
dat deze stijging van de waarde van !!/T:! bij hoogere tempera
turen, welke onafhankelijk van de gevolgde extrapolatiemethode 
bestaat. vrij slecht met de theorie vereenigbaar is. lndien men de 
waarnemingen wil beschrijven met een formule van de vorm 
!! = C T 11

• kan dit niet op bevredigende wijze geschieden. Dit is 
te zien uit fig. III. 17 waar log !! als functie van log T uitgezet 
is. De lijnen onder 45° met de horizontale as geven het verloop aan. 
dat de kromme zou moeten hebben, indien de T2-wet geldig was. 

c. De verhouding 11an de warmteweerstand bij hooge resp. 
/age temperaturen (form. 9a hoofdstuk I). 

Het heeft, gezien het bovenstaande, niet zeer veel zin de relatie 
van BREMMER toe te passen. Doet men dit met een waarde van 
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!!!T2 = 4.40. J0-5 en een waarde van <9 10 .. ~ = 420 °K. clan vindt 
men voor het aantal vrije electronen 2. Voor T >> <-> werd hierbij 
!! = 0.24 Watt-I cm °K aangenomen. Wanneer men i.p.v. <-J,.,,," 
de minder verantwoorde waarde (-) 11 , = 220 invult. vindt men voor 
i' de waarde 0,25. De waarde. welke y volgens gegevens uit ge
heel andere proeven beeft, is ongeveer I en ligt dus tusschen de 

hier gevonden waarden in. 

ls er eenig verband tusschen de .. te groote" invloed der ver
ontreini9in9en op de warmte- en electrische weerstand bij tem
peraturen tusschen 14 .en 20 °K. 

Uit bet voorgaande blijkt, dat de invloed der verontreinigingen 
bij hooger wordende temperatuur ( althans tot 20 °K). zoowel op 
de electrische als op de warmteweerstand steeds grooter is. clan 
men uit de grootte van de restweerstand zou afleiden. De vraag 
doet zicb nu voor of er tusscben deze .. extra" bijdragen tot de 
electrische resp. warmteweerstand eenig verband bestaat. 

De mogelijkbeid bestaat. dat bet zinvol is deze bijdragen op te 

vatten als: 
a. Het resultaat van de gezamenlijke invloed van de veront

reinigingen en de temperatuur op R;,, resp. (>111· 

b. Het resultaat van de invloed van de temperatuur op de ver

verontreinigingsterm. 

lndien men uitsluitend bet electrisch of bet warmtegeleidings
vermogen bescbouwd. kan men aan deze onderscbeiding geen zin 
toekennen. Wei ecbter. indien men deze gegevens (eventueel met 
nog andere) combineert. 

De volgende mogelijkheden werden onderzocbt: 

I 0 De elastische eigenscbappen van het metaal worden door 
de verontreinigingen be'invloed: d.w.z. men kan A beschouwen als 
een functie van z (en T). Doet men dit. dan kan men met de 

eenvoudige onderstelling. dat -~: uitsluitend een functie van de 

temperatuur is, een aanzienlijke verbetering in de beschrijving van 
de experimenteele gegevens over de electrische weerstand bereiken. 
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Ware het zoo. dat men met dezelfde 8(z. T) de moeilijkheden in 
de beschrijving van het experimenteele materiaal over de warmte
geleiding kon elimineeren, dan zou ik geneigd zijn deze afwijkin
gen op te vatten als een variatie van de R, .. resp. £.> 1,1 met de ver
ontreiniging. Een dergelijk resultaat bereikt men echter niet. Men 
kan dit als volgt inzien: R hangt sterker van A af dan a; de onver
wachte afwijkingen zijn echter bij de R kleiner dan bij de £.>. 

2°. Wanneer de beide .. extra bijdragen" aan de wet van 
.n2 k2 

NORDHEIM (C/LT) met L = 3 e2 zouden voldoen. dan ZOU ik 

geneigd zijn de afwijkingen aan de verontreinigingsterm toe te 
voegen, d.w.z. wanneer 

(*) 

het blijkt echter dat dit uit den aard niet zcer nauwkeurig bekende 
quotient aanzienlijk kleiner is clan deze waarde. 

3°. Ook bestaat de mogelijkheid. dat dit quotient dezelfde 

waarde heeft als die voor het zuivere materiaal. de waarde R,4 

L'••1. T 
dus. welke we hiervoor met de naam WIEDEMANN-FRANZ getal 
aanduidden (L,.). In tabel III. 35 is te zien, dat de gegevens deze 
mogelijkheid niet weerleggen. In verband met de vorm. waarin de 
gegcvcns met behulp van de phenomenologische (lineaire) formules 
verzameld werden. is het gewenscht formule ( *) te schrijven als 

L.rw = 

~ d(R/R.,) _ 
1 

) 
I dz ~ 

~d(~/~T) -1 ~ C/LT.T 

a.z.Ro.•r 
/J. C/LT. T 

(III) 

Ter vergelijking zijn in de vijfde kolom van tabel III. 35 de 
.. ideale" WIEDEMANN-FRANZ getallen opgegeven. (Voor cen 
analoge beschrijvingswijze zie § 7 over platina). 



137 

T ABEL III. 35. 

I I . I 
T ! ?JR/R~) _ I ! d!,I I Lafw .. 108 

i 
Ltd. 108 

I i dz I d(t/LT 
I ' 

I I ! ! 
20.5 I 0.111 

I 
0.38 I 0.85 0.90 

17.0 0.087 0,28 
I 

0.85 I 0.71 i 
11,0 0,055 0,23 0.58 0,56 

§ 6. Goud. 

Kubisch vlakgecentreerd. 

Ro, •P = 2,21 . IO-G Q. cm-•; <~u. = 175: "= 0,375; 

(lo, •JI = 0,34. 

M ateriaal. enz. 

I 

Van dit materiaal werden twee weerstanden op hun electriciteits
en warmtegeleidingsvermogen onderzocht. Zij werden Au I en 
Au 2 genoemd. Het zuiverste goud. dat ter beschikking stond, was 
afkomstig van de firma HERAEUS. Het was in draadvorm aan
wezig. Heide weerstanden werden uit dit materiaal vervaardigd. 
De warmtegeleidingsmetingen geschiedden dan ook volgens de 
methode van JAEGER en DIESSELHORST. De electrische weerstanden 
werden hierbij tegelijk gevonden. De gegevens over deze draden 
zijn in tabel III. 35a. verzameld. 

Deze draden werden uitsluitend in het waterstof gebied op hun 
warmte- en electriciteitsgeleidingsvermogen onderzocht. 

T ABEL III. 35a. 

1~dNo. lengte diameter R0 inQ z I 
warmte 

in cm in cm behandeling 

I Au 1 50 0,015 0.6217 4 li.1 j 2 uur op 180 °C 
Au 2 30 0.015 0,3771 136.7 ongetemperd. 

De resultaten der warmte- en electriciteitsgeleidingsmetingen 
aan Au I en Au 2. 

In de tabellen III. 36 resp. III, 37 zijn de resultaten over de 
warmte- en electriciteitsmetingen van Au I resp. Au 2 weergegeven. 
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De in de vierde kolom van tabel III, 36 vermelde waarden van 
::/LT. werden berekend met de theoretische waarde van 

L = ~~ k
2 

• De in de vii· fde kolom vermelde 0 111 is gedefinieerd 
3 e2 -

als (! - CiLT. De fh. h•·r in de vierde kolom van tabel III. 37 stelt 
de waarde voor. welke men voor !!!! vindt volgens e2 - !?t = 
1:2 - ::, 
-LT 

Au 1 TABEL III. 36. 

I T !!ap in I C/L T in i "id in I ~·i.t /T2 • 104 

in °K 
Wau.-1 R/Ru. 101 Watt.-1 . Wau.-1 : in Watt.- I 
cm. °K cm. °K cm. °K cm. °K-' 

! 

I ! 

I 20.13 0.0771 99.60 o.oi 55 0.0619 1.18 
18.23 ' 0.065'i 75.37 0.017.3 0.0182 1.15 
17.38 I 0.0620 67.67 I 0.0188 0.0132 I 1.11 
16.32 0.0586 

! 
59.61 0.0191 

I 
0.0392 1.18 

15.18 0.0565 I 52.10 0.0202 0.0363 1.57 
11.13 ! 0.0553 : 17.20 0.0221 0.0328 I 1.61 

Au2 T ABEL III. 37. 

I ~·2. Ip 
I 

~'2 hu. T 
in°K i in Watt.-1 RjR0 . 104 in Wan-I 

i cm. °K cm. °K 

I 
I 

20.11 0.127 210.8 

I 
0.1233 

18.215 0.121 185.1 O.ll6Q 
17.365 (\.123 177.1 0.1160 
16.61 0 119 I 172.1 I 0.1159 
15.37 0.117 

I 
162.1 

I 
O.ll78 

11.23 0.1 IR 156.0 I 0.1213 

In fig. III. 23 is !! voor beide weerstanden als functie van de 
absolute temperatuur uitgezet. De kromme I en II zijn resp. gelegd 
door de resultaten betreffende Au l en Au 2. Kromme Ill geeft 

de op grond van !!!! =Qi -1- -5:.~ LT~1 voor Au 2 berekende waarde. 

Kromme IV geeft de op analoge wijze berekende ideate weerstand 
weer. De punten. welke met )< aangeduid zijn. zijn van GRiiNEISSEN 

en GOENS 15) (Qi~) voor zeer zuiver goud afkomstig. De overeen
stemming is zeer bevredigend. zooals men ziet. 
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TABEL III. 38. 

Auteur No. !.*1d 

(T = 20.1\ 
z . 104 

Griineisen en Goens Au 12 0,062 3 

I 
Au 13 0.61 5 6 

.. ff Au 11 0.060 

I 
12 

v. d. Leeden Au 1 0.062 315 

De rcsultaten van anderen ouer de electrische wccrstand l'an 
youd. 

De temperatuurafhankelijkheid van de electrische weerstand van 
goud is bij lage temperaturen door verschillende experimentatoren 
onderzocht. De resultaten in het waterstofgebied geven ten op
zichte van de reeds bij zilver beschrevene geen nieuwe gezichts
punten. weshalve hier volstaan zal worden met literatuurver
wijzingen. 16). 

Een uitgebreid onderzoek over de abnormale temperatuurafhan
kelijkheid van goud weerstanden werd door DE HAAS en v. D. BERG 
verricht. Hun resultaten zullen hier kort worden samengevat; een 
numerieke beschrijvingswijze zal gegeven worden. 

Bij lagere temperaturen vertoont de weerstand van ( onzuiver) 
goud een minimum in de R-T kromme. Daar er geen theoretische 
gronden voor zoo'n minimum bij deze temperaturen voor een 
goede geleider als goud bestaan, zal hier een overzicht gegeven 
worden van de wijze. waarop de resultaten numeriek beschreven 
kunnen worden. De vergelijking van de resultaten der te geven 
formules met de experimenteele gegevens zal kortheidshalve 
slechts voor enkele gevallen gegeven worden en wel in de vorm 
van grafieken. 

De bewering luidt als volgt: 
De electrische weerstand R (T). van cen wilkkeurigc goud

weerstand wordt tusschen 0 en 12 °K als functie van de tempe
ratuur voorgesteld door: 

R(T) R;,1(T) 
-j- Zeh+ 

C Zeh 
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Hierin is R;i1(T) een en dezelfde functie van T voor alle weer
standen, Zeh is de restweerstand van een goed getemperde weer
stand van het beschouwde materiaal. C is ongeveer een constante 
voor alle materialen. z1,11 is het verschil in restweerstand tusschen 
ccn ongetemperde en een getemperde draad van een zelfde mate
riaal. In de figuren III. 18. 19 en 20 is te zien hoe goed de 

• tO 1-----H·---l---
SI 
-:::-. 

0 

} • ~,,.---+----l-----+---V· 

2 

3 s 9 

Fig. III, 18. 

verkregen resultaten door de hierboven gegeven formule worden 
voorgesteld. In fig. Ill. 18 is R/R0 - z voor de weerstanden Au 3 

.. ,. 
0,4 o,& o.• ---

Fig. Ill. 19. 
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en Au 5 (resp. kromme I en II) als functie van de temperatuur 
uitgezet. De gegevens voor deze figuur werden ontleend aan metin
gen van . DE HAAS en v. D. BERG. 11) De restweerstanden van 
deze weerstanden bedroegen achtereenvolgens 214,2. ]Q-·4 en 
96.5. ]Q-4. Kromme III geeft het resultaat na het aftrekken van 

Fig. Ill. 20. 

termen van de v~rm AT-':: voor beide weerstanden. De bij de 
punten geplaatste ( 2) duidt op twee samenvallende waarden. De 

A's werden zoo gekozen, dat ~ ~(RT/Bo)_ f na het aftrekken 
( d 1T=O 

van deze termen voor elk der weerstanden nul werd. 
In fig. Ill, 19 ziet men, dat de gegeven formule ook beneden 

I °K tot een kromme leidt. welke bevredigend bij de meetresul
taten aansluit. De gegevens voor deze figuur zijn afkomstig van 

• •S·----q .. 
..r 

so t()() •SO 

---•IO' 
Fig. Ill. 21. 

200 250 

metingel). welke DE HAAS. CASIMIR en v. D. BERG 1 s) verrichten 
met behulp van het demagnetisatieapparaat. Slechts de punten. 
voor welke het thermisch evenwicht .,gunstig" bleek (zie hun 
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publicatie) zijn in de figuur opgenomen. De getrokken kromme 
beantwoordt aan de op pag. 139 gegeven formule. De constanten 
z011 en C werden aangepast (Zp11 = 0). 

In fig. III. 20 is zeer duidelijk te zien. dat het verscbil in R{t<0 

waarde voor een ongetemperde en een getemperde weerstand zeer 
goed door een constante voorgesteld kan worden. *) Men houde 
de scbaal, waarop de figuur uitgezet is, in het oog. 

Oat C niet geheel een constante is. ziet men in fig. III. 21. waar 
A of .. C z011 " als functie van Zeh is uitgezet. 

Discussie van de gegevens over de electrische weerstand tJan 
goud. 

De eigen resultaten geven tot geenerlei nieuwe gezicbtspunten 
aanleiding. De bierboven in bet kort vermelde resultaten van 
L>E HAAS en v. o. BERG over bet minimum in de R/R0 -T kromme 
moge hier nog kort gediscussieerd worden. 
~e bierboven gegeven formule bescbrijft de resultaten met 

redelijke nauwkeurigbeid. Welke voorstelling kan men bieraan 
verbinden? Uit de figuren III, 18 en III, 20 blijkt, dat bet essen
tieel verscbil maakt of de restweerstand afkomstig is van de on
zuiverheid van het uitgangsmateriaal of van de vermindering van 
de onzuiverbeid door de tbermische bebandeling. Bij gebrek aan 
een betere term kunnen we zeggen, dat de .. cbemiscbe" en .. pby
sische" verontreinigingen een verscbillende invloed op de tempera
tuurafhankelijkbeid van de electriscbe weerstand hebben. Hoewel 
de onderscheiding .. cbemiscbe" en .. pbysische" verontreinigingen 
reeds eerder gebruikt werd, is dit de eerste maal. dat op een frap
pant verschil van bun invloed op de electriscbe weerstand ge
wezen wordt. 

Ik zou nu aan de termen de volgende beteekenis willen toe
kennen: R(T)/R0 stelt de weerstand van een zoowel .. chemisch" 
als .. pbysiscb" zuiver materiaal voor. Chemiscb zuiver wil clan 
zeggen. dater geen .. vreemde" atomen in bet materiaal voorkomen. 
Pbysisch zuiver wil zeggen, dat er geen opbouwfouten en daar-

• Weerstanden Au, .. • en Au, .. van deze auteur~>. Het is ecn en dezelfdc 
draad en wel resp. voor en na het temperen. 
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mede verbonden deformaties (en spanning en) in bet materiaal 
voorkomen. 

stelt de directe invloed van de .. vreemde" atomen op de 

1<1I<o voor. 
Ue term z.b vindt zijn verklaring waarschijnlijk in hoofdzaak in 

het teit, dat bet bij een .. chemisch" onzuiver materiaal nict moge
llJk zal zijn door temperen alle spanningen ( deformaties) door een 
geschikte thermische behandeling uit het materiaal te verwijderen. 

Aan de onderstelling, dat de groote C een constante is, zou 
voldaan zijn, indien 

1 °. de samenstelling der chemische verontreiniging voor alle 
beschouwde materialen dezeltde is. 

2°. de toename van de A, ( C Zeh), evenredig is met het totaal 
aantaJ vreemde atomen. 

3°. de toename van de spanningen (en van hun invloed op de 
R/R0 ) evenredig is met het aantal vreemde atomen. 

Ue term z1111 stelt de invloed van die roosterdeformaties voor, 
welke door het temperen verwijderd kunnen worden. Ue grootte, 
wc1ke z1,h heeft. hangt dus zeker van de bewerking van het mate
riaal af. Ter toelichting van de onderstelling, dat de hoeveelheid 
der na het temperen in het materiaal aanwezige spanning afhangt 
van de .. chemische" zuiverheid (of beter Zeb) moge nog vermeld 
worden, dat voor twee getrokken draden (I en II, diameter beide 
0.15 mm) de volgende combinaties Zeh - z1.11 gevonden werden. 

I: Zeh= 0.022 Z1111=0,48. 

II: Zeb= 0.0028 Zpb = 0.013. 

Er moge nog vermeld worden, dat, indien men aan een derge
lijke formule met ( ongeveer) constante C geloof hecht, er voor 
getemperde draden een ( ongeveer) eenduidig verband tusschen 
( RJR0 ) en T ontstaat, zooals dit door DE HAAS en v. o. BERG ge
vonden werd. 

In fig. Ill. 21 is C Zeh als functie van Zeh uitgezet. Uit deze 
figuur ziet men. dat C Zeh toeneemt met Zeh· Oat C geen constante 
is, kan men gerust aan de inconstantheid van de samenstelling der 
verontreinigingen toeschrijven. Berekent men uit de formule het 
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verband. dat er tusschen (R/R0 )min en T bestaat onder gebruik
making van de waarde van C. welke aan de in fig. III. 21 ge
trokken rechte beantwoordt, dan vindt men de in fig. III. 22 aan
gegeven onderbroken lijn. De horizontale strepen: I I geven 
de experimenteele waarde van de minima. 
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Aan de vele ten deele niet noodzakelijke onderstellingen wil ik 
er nog een toevoegen. n.1. deze. dat er cenige grond is om aan 
te nemen. dat het bestanddeel der verontreiniging. dat het minimum 
veroorzaakt. zilver is. De eenigszins vage gronden hiervoor zijn: 

I 0 • Het zou eenigermate begrijpelijker maken. waarom het mini
mum slechts bij goud en zilver gevonden wordt. De invloed 
zou dat n.I. wederkeerig zijn. Of de ongeveer gelijke FERMI 

energieen van deze materialen hierbij een rol zou kunnen 
spelen, kan ik niet beslissen. 

2°. Opzettelijke verontreiniging van goud met zilver gaf, zooals 
metingen van GIAUQUE. STOUT en CLARK 19) aantoonden. 
een zeer duidelijk minimum bij relatief hooge temperaturen. 

In het voorgaande werd bij herhaling over de eigenschappen 
van .. getemperde" gouddraden gesproken. Het ware wellicht 
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wenschelijk geweest hier .. goed getemperde" draden te scbrijven. 
Over bet temperproces moge dienaangaande nog een enkele op
merking worden gemaakt. W aarscbijnlijk beantwoordt dit proces 
ongeveer aan het volgende mechanisme. De verbooging van de 
temperatuur tot een bepaalde waarde maakt. dat de roostertril
lingen voldoende energie bez(tten om de deformaties in bet rooster 
sterk te verminderen door relatieve verplaatsing van de atomen. 
welke zich op zulke gcstoorde plaatsen bcvinden. Niet alle atomen 
zullen daarbij een hun toekomende plaats kunnen innemen. daar 
het verplaatsen van sommigen zooveel energie zou kosten. dat bet 
onwaarschijnlijk is. dat deze in korten tijd als Brownsche bewe
gingsenergie bereikt zou worden. Teneinde deze storingen toch te 
kunnen verwijderen. zou men twee wegen kunnen inslaan: 

I 0 . Verhooging van de temper-temperatuur. 

2°. Langer temperen. 

In beide gevallen zou men ( willicht) het gestelde doel beter 
benaderen, doch er treedt een tweede effect op. dat de weerstand 
verhoogt. In feite hebben beide procede's n.I. een verhooging van 
de z tengevolge. Dit meen ik als volgt te mogen verklaren. De 
vreemde atomen. die in de begintoestand geenszins .. cbaotiscb" 
verdeeld. doch ten deele in groepjes aanwezig zullen zijn, trachten 
de cbaotiscbe verdeeling te bereiken door diffusie. Daarbij zal bet 
aantal gestoorde centra en daarmede de z toenemen. We zullen 
een weerstand clan goed getemperd noemen. wanneer bet ge
zamelijk resultaat van vermindering der spanning en van de 
diffusie der vreemde atomen tot een minimum van z leidt. 

Bij hoogere temperaturen ( 10 - 20 °K) zijn er aanwijzingen 
voor kleinc afwijkingen van de MATTHIESSEN-regel. Dit ziet men 

T ABEL III. 39. 

Draad N°. Au 2 
i 

Au 6 i Au 3 ] 
Herkomst J Heraeus Hilger Munt 

I 

T=20.4S 64.ts 69,9S 77,4 
T = 18,1 39.6 43,6 
T = 16.0S 24,"iS 26,8 29.1 
T = 14,25 H.9S 16,lS 18,2 
T= 0,00 26.S 88,7 220,l 
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het best aan de resultaten van DE HAAS en v. D. BERG ''). waaraan 
ik de volgende gegevcns voor getemperde draden ontleen voor 
de samenstelling van tabel Ill. 37. De vermelde getallen zijn de 
R;,,, gedefinieerd als (R ·- z)/(1- z). 

Discussie 11an de .. idea le" c/ectrische weerstand 11an goud. 
W ii men de elect rise he weerstand van goud voorstellen door 

ecn formule van de vorm 

RIR., ~ A T" + z. 

clan wordt. indien men rekening houdt met de afwijkingen van de 
regel van MATTHIESSEN en men extrapoleert volgcns de gewijzigde 
formule: 

( R/R ) . _ R/R., - ( 1 + u) z 
",,,__ 1-z 

de beste aansluiting verkregen met een exponent 4.5 ± 0,3. 
De gebruikelijke vergelijking tusschen de weerstanden bij hooge 

resp. lagc tempera~urcn leidt tot tabel III. 40. Zij vallen eerder 
in het voordeel van .l:koc11 clan in dat van PEtERLS uit. 

T ABEL Ill. 40. 

Aangenomen : 
(·) 0 = 175 
)( = 0,375 

1/100 (-Jch 
1/100 (....> •• 
1/100 Hlong 
(-) el / f) long 
f:j.1 If> ch 

T = <->o 
iO 

1.75 
1.77 
3,46 
0,50 
I.OJ 

De experimentec/e genc,,ens 11an anderen over het warmtege

lieidingsPermogen 11a11 go11d. 

Discussie. 

De gegevens over de zuiverste weerstanden. welke door 
GRiiNEISEN en GOENS op hun warmtegeleidingsvermogen onder
zocht werden. zijn in tabel Ill. 38 verzameld (zie ook fig. III. 23). 

De overeenstemming met de hier verkregen resultaten is bevre
di~end. zooals uit tabel Ill. 38 te zien is. De ideale weerstanden 



147 

zijn hier berekend uit (!;.1 ~-·· !! - :-.LT. Deze berekeningswijze blijkt 
ook voldoende voor de eigen resultaten, zooals men uit de vierde 
kolom van tabel Ill. 37 kan zien. De l!iwr zijn onder dezelfde 
onderstelling berekend, n.l. f!:i =Qi + (C:i -.:-1 )/LT. 

0.02 --1--

Fig. Ill. 23. 

2P - .. - . -· ,---
'. I ! 

i I ! I 
~ 

! I I I 

Pig. Ill. 21. 

Uit tabel III. 36 en fig. III. 24 is te zien. dat !!id ongeveer 
- T2 is. 

De relatie van BREMMER levert. indien men consequent (oj, 0 .. ., ( ·. 

346) gebruikt, form. (9a). i' =~ 2.7. substitueert men A,11 (-:::..: 175). 
form. (9) clan vindt men i' = 0.'fa. 
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§ 7. Platina. 

Kubi.~ch t>lak geconct?ntrcerd. 

R0 ,
1
,=9.81. JO-H!Jcm; (·)=·233°K; x=0.375; 

!!"'"= 1.38 Wau·-1 cm °K. 

Matcriaal. enz. 

Oit materiaal werd het uitvoerigst onderzocht. Het was o.a. in 
zeer zuivere vorm in het laboratorium aanwezig (Pt I ) . Dit kan 
men zien aan de restweerstanden in tabel III. 41. In deze tabel 
zijn de gegevens van de weerstanden. welke in den vervolge ter 
sprake zullen komen. verzameld. 

TABEL Ill. 41. 

No. Diameter Ro z . 10• Tempertijden. 
io mm. in SJ Tempercondities. 

Pt I 0.15 1.411 5,6 '··1 2 uur. in vacuum door gloeistr. 
6.8' stroom bij t=SiO °C. getemperd*) 

Pt 2 0.15 1.422 54.0 ongetemperd. 
Pt 3 0.15 0.5206 82.i 2 uur. in vacuum door gloei-

stroom bij t=810 'C. getemperd *) 
Pt 4 0.15 2.962 t06Y ongetemperd. 
Pt 5 0.15 2,070 112.0 ongetemperd. 

Zoowel de .. chemische" als de .. physische" zuiverheid werJ 
gevarieerd. Alie weerstanden werden vervaardigd uit platina af
komstig van HERAEUS. Het zuiverste platina werd door DE HAAS 
en DE BoER op de temperatuurafhankelijkheid van de electrische 
weerstand onderzocht. Het bleek. dat bij heliumtemperaturen de 
electrische weerstand ongeveer evenredig is met T:i. Platina ge
draagt zich zoodoende bij deze temperaturen in het geheel niet. 
zooals volgens de theorieen van BLoc11 of PEIERLS het geval zou 
moeten zijn. Het behoort tot de z.g. overgangsmetalen. hetgeen 

•) De stroom werd zoo geregeld. dat de verhouding R1R., gelijk was aan 3,91. 
••) Tusschen de waterstol- en de heliu.mmeting werd de draad opnieuw 

~1etemperd. Nadien was de rcstweerstand 6, 8 . I 0 •. Hiermede werd bij het 
tl·ekenen van fig. Ill. 30 rekening gehouden. 
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volgens B.\llEI? :!11 ) de verklarinfJ is van het :-:terk afwijkende gedraH 
V<ln platina. lndien men van de R R0 -waarden deze met T:! even
redige term aftrekt. kan men nagaan, in hoeverre de resteerende 
weerstand voorgesteld km1 word en door A T 11 -I z en we Ike waarde 
van n hierin voldoet. 

In het navolgende zullen achtercenvolgens ter sprake komen (zie 
voor een samenv;1tting van de theoretische resultaten hoofdstuk I 

~~ 8 e.v.): 

I 0 • De geldigheid van de regel van MATTHIESSEN bij helium 
temperctturen. 

2°. De overeenstemming tusschen het experimcnteele materiaal 
en de door BABER fjeeischte evenredigheid van R;,, met T:! 
voor zeer lage temperaturen. 

3°. De systematischc afwijkingen van de MATTHIESSEN-regel 
bij hoogere temperaturen. 

4 °. In hoeverre de T--·-wet bij hoogere temperaturen in over
eenstemming is met de ervaring. 

5°. Het verband tusschen de electrische weerstanden bij hooge 
en lage ter.1peraturen ( BLor.H-PEIERLS). 

6°. De systemntische afwijkingen van de :1LT-term van NORD
HEIM. 

7°. Een analyse van de u-T-kromme voor het zuiverste platina 

in een term evenredig met T:.! en een evenredig met ~. 

8°. Een correlatie tusschen de a fwijkingen van de regel van 
MATTlllESSE!'; ~n die van GRtiNEISEN-NORDllEIM. 

9°. De relatic van BREMMER. 

Ad. I 0 . Oe geldigheid van de regel van MATTHIESSEN bij 
temperaturen beneden ongeveer 4.2 °K kan men controleeren aan 
de hand van de gegevens van DE HAAS en DE BOER en van de 
hieronderstaande. Bij deze temperaturen is zelfs voor deze zeer 
zuivere draden de electrische weerstand hoofdzakelijk een gevolg 
van de verontreinigingen *). De .. ideale" weerstand is klein ver-

•) Eventued zou het vorm-dfl'Cl l'Cn hil'rm('dl· wr~Jdijkbare hijdrnge kun
nen lcveren. De diameters van all,• drnden bedro('g 0.15 mm. 
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geleken hiermede. Strikt genomen hoeft de weerstand volgens de 
theorie niet additief uit deze twee samengesteld te zijn. Het ver
schil in de specifieke weerstanden is echter zeer goed constant. 
zoolang R;.1 << ~-. zooals uit de tabellen III. 42. 43 en 44 te zien is. 
Ook uit fig. III. 25 is dit te zien. 

Ad. 2°. In fig. 25 is n.I. (RtRo -· z) uitgezet als functie van 
T:! *). Zooals men ziet. leiden deze metingen tot een een
duidige definitie van (R/R .. ) 1,1• m.a.w. de regel van MATTHIESSEN 

0.3 

o.• 

0 6 9 •2 ___ ,. 
Fig. Ill. 25. 

tS 

is in dit gebied met het experiment in overeenstemming. De moge
lijkheid blijft echter bestaan. dat weerstanden. waarvoor R1.1 << ( 
tot geheel andere waarden van ( R!Ro) ;,1 zouden leiden. • *). De 
reeds door DE HAAS en DE BOER gevonden en hier bevestigde 
evenredigheid van ( R ·R .. ) met T:! voor temperaturen bencden on
geveer 4 °K is in overeenstemming met de theorie van BABER. 

• l De term met T'" heeft bij 4.2 OK reeds een merkbare invlocd. 
••) De afwijkingen van den rcgcl van Matthicssen vindt men immers steeds 

daar. waar RJR. ,..., z. 
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T ABEL Ill. 42. 
Pt I (DE HAAS en DE BOER) . 

T R/Ro. 104 R/R 0,d. 104 TZ (R/Ro),d 
1'2 . 108 

1.25 3.202 0.21sl 18.0U 1.5"'6) 
3,36 3,791 0.170 11,29 1.51 
2.19 3,712 0,091 6.20 1.17 
1.68 3,661 0.013 2.82 1.52 
1.07 3,638 0.017 1.115 1.19 
0,00 (3.621) (0.000) 

TABEL Ill. 43. 
Pt 2 (DE HAAS en DE BOER). 

T 

1.23 
3.77 
3,12 
2,39 
2.10 
1.63 
0.00 

Pt I. 

T 

4.21 
3.72 
3.15 
2.70 
0.00 

I R/Rn. 104 IR/Ro);d. 104 TZ (R/Ro),d 
. 106 'f z 

5.116 0.282 17.96 1.57*) 
5.061 . 0.220 

I 
11.21 1.55 

1,992 0.118 9.73 1.52 
1,929 

' 
0,085 

' 
5,72 ; 1.48 

4,908 0.061 4.41 1.45 
4,884 0,040 I 2,66 ! 1.50 

I 
(4,844) 

I 
(0.000 

i - i -

TABEL Ill. 44. 

I 
: R/R J04 i (R/Ro);d .. 

o. IO' ' 

'(R/Ro);d 
TZ - Tz-· 1.22. . 'd ••) 

:1LT '!• 
!!bu •••1 

I 

6.8474 
6.7781 
6.7178 
6.6786 
6.5760 

0.2814 
0.2121 
0.1518 
0.1136 
0.0000 

17.98 
13.83 
9.92 
7.29 
0.00 

J06 

1.565 *), 0.0873j 0 0785; 0.0077 ' 0.0862 
1.530 0.0957 0.0895 0.0059 0.095't 
1.530 0.111 l 0.1036! 0.0013 ! 0.1 IO 
1.55~ 0.132 ! 0.1235' 0.0031 0.127 

- ! - 10.000 

Ad. 3°. Nu zal nagegaan worden in hoeverre de afwijkingen 
van de regel van MATTHIESSEN bij hoogere temperaturen. die zeker 
bestaan. systematisch zijn. 

') De term met T> heeft bij 1.2 oK reeds een merkbare invloed . 
.. ) Berckend als 4.31 . Hr'. T>. 

***) Berekend volgens !,Ii .... =AT' + 1.22 :tLT = 1.31. T' + 0,333 T-'. 



152 

Pt I T ABEL III. 45. 
i I I i ' 

; 
T ! !!•P in 

in °K I Watt-1 I R/Ro. 10~ (R/Ro);d ! (R/R0);J 11.22 . .:;LT !.'id 1!.>btr. ••) 
cm °K ' 

' ; 

I ' I 
20.13 0.197 : 46.61 40.38 I 11.01 0.017 0.180 ' 0.197 
19.42 

I 

0.182 . 39.18 J2.96 33.58 0.0:7 0.165 0.182 
18.26t ·>I 0.166 I 32.04 25.89 I 26.H 0.019 I 0.117 0.163 
18.23 0.167 : 32.15 26.00 26.55 0.019 0.118 0.163 
17.381 

*)' 
0.119 I 2112 21.33 i 21.112 0.020 . 0.129 I 0 150 

17.37~ I 0.151 : 27.31 21.22 
i 

21.71 0.020 i 0 131 : 0.150 16.32 0.125 . 22.65 16.63 17.05 0.021 ' 0.111 0.135 
15.18 

; 

0.111 I 18.J9 12.H 12.79 0.022 I o.099 0.121 
14.13 0.0983 : 15.35 9.17 i 

9.75 0.023 0.085 0.108 
0.00 - I 5.60* *) 0.00 Cl.00 - i (0.000) 0.000 

De tabellen Ill. 45. 46, 4 7, 48 en 49 bevatten de R.1R
0
-waarden 

en de warmteweerstanden resp. van Pt I tot en met Pt 5 als functie 
van de absolute temperatuur in het temperatuurgebied van vloei
bare vloeistof. Op de verdere gegev('ns in tabel Ill. 45 zal later 
teruggekomen worden. In fguur Ill. 28 zijn de resultaten voor deze 
5 weerstanden in een grafiek verzameld. 

T ABEL Ill. 46. T ABEL Ill. 47. 
Pt 2. Pt 3. 

T I " in I 
Watt-I i R/RO. 104 in °K 

j cm.OK j 

I 
T f! in 

! io °K . Wau-1 R/RO. 104 
cm.°K I I 

19.43 0.294 I 91,45 
18.21 0.278 83,35 
17,37 0.266 78.55 
16,61 0.260 71,80 
15.37 0.252 69,40 
11.23 0.239 ' 65.30 

i 
20.H 0,409 133.3 
19,54 0.387 : 125.6 
18.29 0,371 116.6 
17,60 0.358 112.2 
16,22 0.367 101.3 
15,30 0.371 100.0 
14.16 0,391 95.7 

•) Deze punten werden op twee verschillende meetdagen bepaald. 
••) Tusschen de waterstof- en de heliummeting werd opnieuw getemperd, 

hicma was z = 6.8. 10- •. Hiermede wcrd rekening gehouden bij het teekenen 
van fig. Ill. 30 en het berekencn van tabel Ill. 15. 
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T ABEL III. 48. T ABEL Ill. 49. 
PH. Pt 5. 

!• in I 
T Wau-1 R/R0 • 104 

in °K cm. °K 
I T !! in 

Watt-I R;Rn. I04 

in °K cm .°K 
I 

20.15 0.151 158.65 20.11 0.175 161.1 
19,15 0.118 150.33 
18.35 0.111 112,33 
17,37 0.133 136,10 
16.:0 0,135 130.10 

19,51 0,161 156.15 

18,29 0.119 117.25 

17.60 0,139 112.8 
16.22 0,152 131.7 

15.38 Cl,13/l 125.86 15.30 0.159 130,1 
11,16 0.152 121.18 11.16 0.185 126.0 

Uit deze gegevens \'.'erden voor een serie afgeronde temperaturen 
de ge"interpoleerde R.tR 0 -waarden van deze 5 weerstanden be
rekend. Deze kunnen clan onderling vergeleken worden. Zij zijn 
in tabel Ill. 50 verzameld. Uit tabel III. 51 blijkt. dat het de moeite 
waard is de systernatischc afwijking van de MATTHIESSEN-regel 
nader te hcschouv.·en. In deze tabel is n.I. het verschil in R/R .. 
waarde voor deze weerstanden met die van de zuiverste platina 
draad (Pt I) voor enkele temperaturen opgegeven. lndien de MAT
TfllESSEN-regel streng riold. ware cen afname van deze getallen 
van de grootte orde van I 11•00 te verwachten. indien men van 0 °K 
nci;u 20.5 °K gaat. Een om_qekeerd effect is heel duidelijk aanwezig. 

T ABEL III. 50. 

R/R 0 • 10" als functie van T. 

~ 
! ! 

Pt I i Pt 2 I Pt 3 Pt 1 ! Pt 5 
! ; 

20.5 17.3 99.8 131.7 159.2 163.9 
20.0 13.1 95.5 130.2 151.8 159.1 
19.0 36.1 88.1 122.2 116.9 151.5 
18,0 30.6 82.0 115.3~ 110.0 111.7 
17.0 2';.6 76.7 109.2 131.0 138.7 
16.0 21.3 72.0 103.7 128.7 133.2 
15,0 17.8 68.0 99.I ! 121.2 128.7 
11.0 15.0 61.6 95.1 120.7 125,2 
0.0 5.6 52.8 82.1 i 106,35 110.1 
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TABEL III. 51. 

1 R/R,,. 10"' als functie van T. 

T Pt 2-Pt I i Pt 3-Pt 1 . Pt 1-Pt I Pt 5-Pt I I 
20.5 
17.0 
110 
0.0 

52 5 
51,I 
19.6 
17,2 

I 

87.1 
83.6 
80.1 
76.8 

111.9 
108.1 
105.7 
100.7 

116.0 
113.0 
110.2 
101.8 

Hieruit volgt tevcns. dat de toepnssing van de regel van MAT

TlllESSEN, niet tot eenduidige waarden van de ideale ( R/Ro)
waarden leidt. Dit hlijkt dnn ook duidelijk uit tabel III. 52. waar 
deze volgens de formule 

berekencl zijn. 

T Pt I 

20.5 11.7 
20.0 37.8 
19.0 30.8 
18,0 25.0 
17.0 20.0 
16.0 15.7 
15.0 12.2 
11.0 9.1 

% 5.6 

(R/Ro) - z (R!R..,)1.i = - ---- - -
1-z 

T ABEL 111. 52. 

Pt 2 ' Pt 3 ' 

17.0 52.3 
12.9 18.2 
35,8 iO.I 
29.2 33.2 
21.0 27.0 
19.2 21.5 
15.3 16,8 
11.8 13.1 

52.8 82.1 

Pt 1 Pt 5 

53,1 53.5 
19,0 19.5 
11.0 11.6 
31,0 34.3 
27,9 28.6 
22.6 22,8 
18.0 i 18.5 
11,5 11.5 

106.35 110.1 J 
Op dezelfde wijze als dit bij zilver geschiedde. is een herdefinitie 

van de ideale R_tR 0 -waarde gegeven met behulp van de formulc: 

R/R0 - ( I + u) z (R1R..,)1.i = 
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met waarden van <J., die experimenteel voor iedere temperatuur af
zonderlijk bepaald werden. De consequenties hiervan zijn in tabel 
III. 53 gegeven, waarbij de gebruikte ,/s in de voorlaatste kolom 
vermeld zijn. In figuur Ill. 26 is dit grafisch gelllustreerd. lndien 
de regel van MATTlflESSEN gold zouden de getrokken lijnen 
horizontaal hebben moeten loopen. De afwijkingen zijn duidelijk 
systematisch. 

10 -----

O'--~-+~~...._~--+~~~~~i--~.-J 

0 60 eo •20 
-~-1.tO" 

Fig. Ill. 26 
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T ABEL 111. 53. 

T Ptl Pt2 Pt3 Pt4 PtS 

20.5 40.9 41.J 42.9 40.7 40.S 0.118 41.0 
20.0 37.1 36.5 38.5 36.0 36.5 0.117 36.9 
19.0 30.2 30.0 31.3 29.6 29.7 0,106 ' 30.1 
18.0 24.5 24.2 25.2 23.i 23.7 0.096 I 24.3 
17.0 19.54 19.5~ 20.0 18,9 19.2 0.08i 19.5 
16.0 15,3 15.6 15.5 15,0 15,0 . 0,071 i 15.3 
IS.O 11 8 12.05 11.9 11.6 11.8 0.060 

i 
11.8 

14.0 9.1 9.2 9.0 9.1 9.2 . 0,049 9.1 

I I ! I 

z. 5.6 ! 52.8 82.4 106.35 110.4 . 0.000 0.0 
I I I i I 

I )e in de laatste kolom o;Jgcgeven waarden van R/R0 • die op deze 
wijze !-leextrnpolecrd zijn. :rnllen d;i.-.rhij ;ils de meest waarschijn
lijke ( R,1H,,) ;,1 gec:tccepteerd worden. 

Ad 4('. Het is nu mogelijk de zoo verkregen resultaten met de 
theoric te vergelijkcn. llit het bovenstaande blijkt duidelijk. dat ac:tn 
de T'•-wct niet streng voldaan is. De meest voor de hand liggende 
formule om mede te vcrgelijkcn. i.; wel: 

(R'R,,);.1 =AT"+ BT2. 

Hierbij dient opgemerkt te worden. dat de additiviteit slechts 
een hypothese is. 

TABEL 111. 54. 

' 
I 

T 'AT2 • lo• I sTs. IQ4 (R/Ro);d cal. 104 ! (R/Rohd .. P. 104 

I i 
20.5 6.3 34.8 il.O 41.1 
20.0 5,95 30.7 36.7 36.9 
19,0 5.4 23.8 29.1 .30,l 
18.0 4.9 18.1 23.0 24.3 
17.0 4.35 13,65 18,0 19.5 
16.0 3.85 to.I 14.0 15,3 
15,0 3,i 7,3 I 10.7 11.8 
li.0 2.9 5,2 8.1 9.1 

De gekozen waarde van A bedroeg 1.49. 10-n •). die van B: 
9.6. 10·-11 . In de laatste kolommen van de tabellen III. 42. 43, 

* l Dez.e waardl· van A wcrd uit dc hcliummetingen afgeleid. 
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en 44 £'11 in fig. Ill. 27 is te zien. dat in het helium gebied de 
T~·-term nog een merkbare invloed toegekend moet worden. In 
fig. Ill. 29 is ( R/R

0
) 1,1 als functie van T uitgezet. De getrokken 

so 

•O 

20 

•O 

- - --
m ----

·) ,___ __________ _ 
•6 •e 20 ·~ __ , 
Fig. 111. 27 

krornme lijn geeft de \". aarden van AT:! -~ BT.-• weer. De af
wijkingen zijn vrij aanzienlijk. V raagt men of ( R/R0 ) '" voorgesteld 

kan worden door 

dan vindt men. dat dit kan geschieden met n = 4.5 ~t 0.3. 

Ad. 5°. Uit de relatie (3a) van BLOCH vindt men <=>c1 = 0.47 
f-:11011~ 

(<·J 1011.=461 °K). dus evenals in de voorgaande gevallen < I. 

Ad. 6°. De :/LT-term van GRiiNEISEN-NORDHEIM. 

Uit de tabellen Ill. 44. 46. 47. 48 en 49 werden weer een serie 
waarden van !! bij afgeronde :emperaturen door grafische inter
polatie bepaald. Deze zijn tezamen met de uit de electrische ge
yevens berekende waarden van .:,LT verzameld in tabel III, 55. 

In tabel Ill. 56 zijn de waarden van l,>i.i gegeven voor deze tem
pt:r<1luren. berekend uit de gegevens voor de verschillende weer-
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-;tanden volgens NotmHEil\! d.w.z. onder toepassing van de WtE

r;EMANN-FRANZ-wet op de verontreinigingen ( !.'•·• = !! - :tLT: 

L := ::...
2 
k

2 
=-= 2.41 a in pract. electr. eenh.). Men ziet hieruit, dat 

3 e2 

de waarde van !.'•·• systematisch grooter wordt met de waarde van 
~· of z ( laatste rij). Daarom werd hiervoor de phenomenologische 
extrnpolatieformule ontworpen. die reeds bij zilver vermeld 
wer<l. n.I. 

ti••• = e - (1 + ,8) . .:;LT 

o.s .------~---··---r--· -------·-
; 

... 

• 

o.• 

o.o '-----....L..----.......J'------...i....-......J 
•6 20 .• 

f'1g. III. 28 

•) Dcze formule is aequivC1lent met de .. Isotherme Geraden ·· van Griineisen. 
De vorm ervan maakt hct mogelijk direct de grootte der afwijking van de 

I . N dh . · d · h L '12 k2 
t 1eorie van or eun te overz1en. .w.z. m oeverre = j e2 
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Door vergelijking van cle tabellen III. 56 en III. 57 ziet men. dat 
door de vrije keuze van de nieuwe constante 11 de waarde van !_11.1· 

op deze wijze voor de diverse ·weerstanden berekend. beter con
stant zijn bij een constante temperatuur •) 

I ·" I 
I 

I 
I 

I o.Jo --1---· 
0,25 

0,20 
j) 

O,tS I 
0,10 

O,OS 

o.oo 
0,1 0,2 0.3 

%1 
Fig. Ill. 29 

•) De waarden voor de ongctempcrde draad Pt 2 liggen niet .. mooi". Hier 
bestaat de mogelijkheid. dat er een verschil in invloed is van de .. chemische" en 
de .. physische" verontreinigingen en wel in dien zin dat pph < Pch· 
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In de laatste kolom van tabel III. 57 zijn de volgens deze laatste 
methode geextrapoleerde \vaarden van !!;.i opgenomen; 

T ABEL III. 55. 
I 

Pt I Pt 2 Pt 3 Pt 1 Pt 5 
T ! -· -i -· -~ - -···- --·· -· 

i !,lap '?;/LT I !!•p i :LT !!•p I :1LT t'•p 1 :;LT'. !!sp i ?;/LT 
I 

I 1 I . I I : I ; 

20.S I 0,201 0.010 1 ('1,306 Cl,107 0.100. 0.161 0.157 0.211 0.168; Cl.222 
20.0 0.192 0.010 I 0.299 0,110 0,393: 0.168 0.152 0.217 0.163: 0.228 
19,0 I 0.175 i 0.011 I 0,286 · 0.116' 0.3Sl i 0.177 0.112 ' 0.228 O.i51 · 0.210 
18.0 0,158 0.012: 0.273 0.122' 0,372. 0.186 0.136 0.211 0.118 0.253 
17.0 ; 0.111 ! 0.012 ! 0.261: 0.129. 0,367 I 0.197. 0.133' 0.255. 0.115 0.268 
16,0 0.121' 0013. 0.219 0.137. 0.367 0,210 0.135 0.271 0.118 0.285 
15.0 0.109 i 0.011 · 0.211. 0.117 0.373 1 0.221 0.111 0.289 0,161 I 0,301 
11,0 0,097 0.015' 0.211 0.157 0,389 . 0.210 0,161 0,310 0.185 0.325 

: I I 

: . 108 i 0,55 i 5,31 I 8.10 I 10.15 I 11.01 
! I i 

I 1 l I I 
:/L 

i 
0.209 2,199 3,354 1,337 

i 
1,559 

z ; 5,6 32.8 i 82.1 i 106.3~ 112.0 

T ABEL III. 56. 
: 

T !!idPtl !!id Pt2 !!1dP13 i !!id l't1 
I 

I ~id l'tS 
i 

20.5 0.191 0199 0.236 0.2i6 1.216 
20.0 0.182 0.189 0.225 0.235 0.235 
19.0 0.161 0.170 0.201 0.211 0.2li 
18.0 O.li6 0.151 0.186 ' 0.195 0.195 
17.0 0.129 0.132 0.170 0.178 0177 
i6.0 0.111 0.112 0.159 ' 0.161 0.163 
15.0 0.095 0.097 ' O.li9 0.155 0.157 
11.0 0.082 0.087 0.119 0.151 0.160 

l I ! 
; .10' 0.55 5.31 8.10 10.15 11 01 

' I I 

De gebuikte waarden van 1) zijn in de voorlaatste kolom vermeld. 
De beide wijzen van extrapoleeren zijn in fig. III. 29 grafisch ge
illustreerd voor de temperaturen 20.5. 18. 16 en M 0 K. In deze 
figuren is n.I. !.! -·- :1L T voor vier ( constante) temperaturen als 
functie van ~-_LT uitgezet. Indien de WIEDEMANN-FRANZ-wet 
binnen de meetprecisie op de verontreinigingen van toepassing 

I 
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was. zouden de verkregen punten vereenigbaar moeten zijn met 
4 horizon tale lijnen ( een voor elke temperatuur). De volgetrokken 
lijnen beantwoorden aan de extrapolatie volgens bovenstaande 
formule met de waarden van rl in tabel III. 57 gegeven. Men ver-

T ABEL III. 57. 

I I I 
I 

' 
T I !!'1dP1l !!'id Pt2 ~•'id Pt3 i !(id Pt1 !/id PtS fl I !.'id 

I I I I I I 

I 
I 

I I 20.5 0.190 ! 0.172 0.196 I 0.190 
! 

0 190 I 0.27 

i 
0.190 

20.0 0.181 0.163 0.186 0.179 0.181 I 0,25 0.181 
19.0 0.164 0.116 0.165 0163 0.161 0,22 0.163 
18.0 0116 0.131 0.150 0152 

I 
0.118 0,18 i (1,115 

17.0 I 0.127 0.109 0.129 0 127 0.125 I 0.20 

I 
0.127 

I I I 16.0 0,107 I 0.086 0.112 i 0.101 0.105 0.22 0.107 I I 

15.0 0,091 0.061 0.102 
I 

0.086 0.089 I Cl.21 0.091 I 

11.0 0.078 
I 

0.013 0.087 i 0.072 0.081 0.21 I 0078 

'. 1081 0.55 I 5.31 I 8.10 i 10.15 I 11.01 I - I -
krijgt hieruit sterk de indruk, dat de waarnemingen beschreven 
kunnen worden met /} N 0.22. Deze indruk wordt nog versterkt. in
dien men ook de heliummetingen van Pt I in aanmerking neemt. 
Ook dezen werden vol gens de methode van JAEGER en DrnsSEL
HORST verricht. De resultaten van deze heliummeting zijn in tabel 
III, 44 verzameld. 

Ad 7°. Bij waterstof temperaturen wordt door !'1t• ongeveer vol
daan aan Q;<1 = 4.31 . I0-4 T2. Met deze waarden van l'id en een 
waarde van {/ ==- 0.22 worden de berekende waarden (!1 ... ,. voor Pt I 
gevonden. die in de laatste kolom van tabel III. H vermeld staan. 
De geheele kromme voor Pt I is in fig. III. 30 gegeven, alsmede 

de analyse in een term evenredig met 1 en een evenredig met T2. 
T 

beiden aangegeven door een onderbroken lijn. De getrokken lijn 
geeft de som van dezen grafisch weer. Hij komt overeen met 
4.31. I0-4. T2 + 0.333. T-1. Deze lijn is gezien de variatie. die 
(-J in dit gebied nog ondergaat, in bevredigende overeenstemming 
met de werkelijkheid ( zie ook fig. 1. 4). *) 

•) Zic voetnoot .. ) pag. 148. 



162 

Ad. 8°. ls er een verband tusschen de afwijkingen 11an de 

rcgel oan Matthiessen en die 1Jan Griineisen-Nordheim. 

Er moge nog op gewezen worden, dat de in § 5 bij zilver ver
melde mogelijkheid van een correlatie tusschen de afwijkingen van 
de regel van MATTlllESSEN en van de wet van WIEDEMANN-FRANZ 

0.20 

o.•s 

: .., 

t~ 

o.os 

8 t2 16 

Fig. Ill, 30 

----

20 •• 

I 

J 

voor de vcrontreinigingen ook hier bestaat. *) De analoge data 
zijn in tabel III, 58 vermeld. Merkwaardig en wellicht toevallig is, 

*) De onderstclling ("") = (-) (z.T) lcidt hicr C\"enmin als bij zilwr (zie § 5) 
tot een red,•lijkc bcsi;hrijving van de expcriment,•l'lc resultatcn. 
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dat de .. afwijkingsconstanten" ongeveer dezelfde waarde bebben 
bij dczelfde temperaturen. 

T ABEL III. 58. 

~~/R~-1 I 
dz 

0.115 I 
o.075 I 
0,050 

du 
d(C/Li) 

0.22 

0,22 

0,22 

Ad 9°. De relatie van Bremmer. 

Ve waarde, die men voor bet aantal vrije electronen uit de 
relatie van BREMMER berekent, zijn, indien men (".)10111: gebruikt 
I'= 4,3 (zie formule 9. boofdstuk I). indien men f>u, gebruikt 
y = 2,2 (zie formule 9a, boofdstuk I). Deze waarden beboeven 
geen verwondering te wekken daar uit verscbillende gegevens be
kend is, dat aan de voorwaarde f van boofdstuk I § 9 door platina 
slecbt voldaan wordt. 

§ 8. Ben vaste oplossing van Tin in Lood. 

Een onderzoek naar de invloed van de cbemische verontreini
gingen werd ook verricbt aan een vaste oplossing van tin in lood. 
Tin lost tot maximaal 7 gewichtsprocenten in lood op. 

De electrische weerstand. 

Er werden eenige voorloopige draden gemaakt, teneinde uit de 
electriscbe gegevens te kunnen nagaan of aan de regel van MATT

HIESSEN voldaan werd en of de restweerstand sterk van de concen
tratie van de tinatomen afbing. De draden werden bereid door 
warm spuiten. Ze werden gedurende een dag bij I 00 °C getemperd. 
In de volgorde van bun zuiverbeid zullen ze PbSn I, PbSn 2 
en PbSn 3 genoemd worden. De gegevens over deze weerstanden 
zijn in tabel III, 59 verzameld. 

Uaar de temperatuur gemeten werd met de lood-weerstands
tbermometer Pb Tl. werd deze .. zuivere" weerstand tegelijk mede 
verge le ken ( nulmethode). De laatste drie kolommen la ten zien, dat 
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hier aan de regel van MATTHIESSEN veel beter voldaan wordt clan 
bij de edele metalen. Frappant was voor mij. dat 

1. de invloed van zoovele vreemde atomen gering is. 
2. de toename van z tot groote concentraties ongeveer lineair is. 

T ABEL III. 59. 

T 
R/Ro. 104 Zy 

--· --- ----------·--·--·--
in °K Pb Tl PbSo I PbSn 2 PbSn 3 PbSn I PbSn 2 PbSo 3 

20.381 298.6 311.6 314,9 103,3 13.0 16.3 101.7 
19.275 260.8 273,8 277.1 365.9 13.0 16,6 102.1 
18.115 222.7 235.8 239,1 328.0 13.1 16.7 103,0 

17.1151 200.5 213,1 216,5 305.6 12,9 16.0 103.1 
16.125 171.0 183,9 186,9 276.2 12,9 15,9 103.1 

15.121 113.0 155.9 159.2 217,7 12.9 16.2 103,3 
11.20 111.7 127.1 130,1 218,8 12.7 15,7 103.1 
0,00 5,0 18.0 21.0 108,l 13.0 16,0 103,1 

%So.j o.oo 0.10 0,79 5.00 0.10 0.79 5.08 

Ro "l,; 
in !J 35.212 i 1.2859 1.9570 2,5589 - - -

Dit laatste feit schijnt er op te wijzen, dat de storingen zeer lokaal 
zijn (straal invloedszones maximaal twee atoomsafstanden). Hier
uit moet men een schatting kunnen maken over de grootte van de 
storingspotentiaal. welke een tinatoom in een loodrooster veroor-

• 80 
~ 
H 

I ~ 
• 6 

---~sn 

Pig. Ill, 31 
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zaakt. * ) Van een vaste oplossing van tin in lood werd de warmte
weerstand bepaald. Deze weerstand had de vorm van een staafje 
met een dikte van enkele mm 's en een lengte van 6 cm. De R/R0 -

waarden zijn in tabel III. 60 verzameld: de electrische weerstand 
bij 0 °C bedroeg 2.33°. t0-4 Q. 

Uit de laatste twee kolommen van tabel III, 60 is te zien, dat 
aan de regel van MATTHIESSEN ook bij de metingen aan deze 
weerstand goed voldaan is. 

T ABEL III. 60. 

T I R/R0 • 104 R/R0 • 104 (I.IR/Ro) II (U/R0) 
(zuiver) (exp.) (ber.) 

20.11 I 337,8 ± o.6 300.85 :!: 0,05 36,95 ± 0,65 36.8 
18.82 283,3 ± 0,6 246,0 ± o.os 37 0 ± 0,65 37,0 
17.06 227,I ± 0,6 190.05 ± 0,05 37,05 ± 0,65 37.2 
15.63 185.4 ± 0,6 148,95 ± 0,05 36,55 .±. 0.6~ 37,3 
14.215 149.4 ± 0,6 113.0 ± 0,1 36,4 ± 0,65 37,4 

TABEL III. 61. 
I 

, -· ... "} I I T !,.tzuiver C/LT L'pbSn. gem. 

in °K 
in Watt-I in Watt-I in Watt-I in Wait-I 

cm °K cm °K cm °K cm °K 

24.08 2.00 0,120 2,12 2,10 
·22.28 1,89 0,130 2.02 2,01 
19.65 1.70 0.148 1,85 1,83 
18.50 1.60 0,157 1,755 1.74 
17,28 1.50 0,168 1,67 1,665 
16,27 1,405 0,178 1.586 1.59 
15.37 1.31 0,189 1,50 1.54 
14.75 1.25 0,1965 J.445 1.495 

De warmteweerstand. 

Uit tabel III. 61 is te zien, dat de warmteweerstand van een 
vaste oplossing van tin in lood op redelijk nauwkeurige wijze voor-

,•) Indien men op grond van de lange tempertijden de verdeeling der tin· 
atomen chaotisch mag denken, volgt n.l. dnt, of het overlappen van de 
gestoorde gebieden de w~erstandstoenamc nil!! beinvlo~dt, of de invloedszoncs 
overlappen niet (vergelijk ook de opmerking over het temperen in § 6). Het is 
onwaarschijnlijk. dat de eerste mogelijkhcid aan de werkelijkheid beantwoordt; 
mnakt men de twee<le onderstelling, dan kent men ongeveer de afmetingen vnn 
het gestoorde uehied en moet men dus de amplitude der storingspotentimil 
knnnen herekenen. 
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speld kan worden uit die van zuiver lood tezamen met de restweer
stand. Deze tabel bevat, behalve de temperaturen, waarbij metingcn 
verricht werden (in de eerste kolom) en de gemeten warmteweer
standen van zuiver lood (in de tweede kolom), de berekende 

;i2 k2 
waarden van qLT in de derde kolom (L = J e

2 
). de voorspel-

de *) en gemeten waarden van de warmteweerstand van de vaste 
oplossing in de vierde en vijfde kolom. Tevens blijkt hieruit, dat de 
geschatte precisie van 2% voor de meting van warmteweerstanden 
ook werkelijk eenige realiteit heeft. Ook in fig. III, 32 kan men 
dit constateeren; de volgetrokken lijn stelt hierin n.I. de berekendc 

2,0 

1,5 

0,5 

, 
,' , 

-1 

I 
I 

. 1-,·~ , , , , , , 
I 

---------1- ---------: --------- ' 
0,0'-------'------...1....----...J 

t3 17 21 2S ·~ 

fig. Ill. 32 
waarde van de specifieke warmteweerstand voor. De onderbrokt>n 
lijnen geven de waarde Q1c1 en de waarde van i.:/LT als functie van T. 

•) Berekend uit di' I! v<1n zuiver lood door er de waardl' van .:,-/LT hij op te 
tellen. 
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Bij het beeindigen van deze bespreking over de experimenteele 
resultaten moge ik mijn hartelijke dank betuigen aan den heer 
A. RADEMAKERS. Bij vele metingen en later ook bij de voorbe
reidingen heeft hij mij ter zijde gestaan. Zoowel de wijze waarop 
hij dit deed. als zijn bereidheid om. zoo noodig. ook op wille
keurige tijden aanwezi.9 te zijn. heh ik steeds zeer gewaardeerd. 

§ 9. Conclusies uit de experimenteele resultaten. 

In deze paragraaf zullen de conclusies samengevat worden. 
welke uit de experimenteele gegevens getrokken kunnen worden. 
De indeeling beantwoordt aan het op pag. 90 gegeven schema 
(letters a t/m i). De nummers van formules verwijzen naar hoofd-

stuk I. 

a. De re gel Pan M atthiessen (form. 12). 

I. Bij helium temperaturen. 
De regel is hier in het algemeen in overeenstemming met de 
ervaring (Pt. III § 7, zie voor verdere gegevens de dissertaties 
van J. DE BoER en G. J. v. o. BERG). Au en Ag hebben ecn 
minimum in de R-T-kromme. Zij voldoen niet aan deze 
regel (zie voornamelijk dissertatie G. J. v. o. BERG). De op
stijgende tak kan beschreven worden met een term :'ch T- % 

en is het gevolg van de chemische verontreinigingen (Ag in 
Au?. III. § 6). De physische verontreinigingen bij Au voldoen 
we) aan deze regel (III. § 6). Door DE HAAS en v. o. BERG 

werd gevonden. dat de restweerstand bij een uitgangsmateriaal 
van de draaddiameter afhankelijk is. Ondanks het feit. dat dit 
effect vrij groot is. is het nog niet geheel eenduidig bewezen. 
daar mechanische deformaties en verontreinigingen (bij het 
trekken) hetzelfde effect zouden geven (verg. dissertatie G. J. 
V. D. BERG). 

2. Bij waterstoftemperaturen. 

De regel van MATTHIESSEN blijkt niet streng geldig. De resul
taten kunnen voorgesteld worden door R = R," + (I +a) :. 
waarin a positief en - 0,1 bij 20 °K (form. 16; Ag. III § 5; 
Au. III § 6: Pt. III § 7: Pb Sn. III § 8). 
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b. De electrische weerstand van het .. 110/komen zuivere" materiaal 
(form. 14): 

I. Bij helium temperaturen. 

(R/R0 -z) is practisch een constante (Pt. III § 7 en fig. III, 
25); daar echter R/R0 - J0-5, terwijl gewoonlijk z,..,, 10-:1 is. 
is de identificatie van (R/R0 ) 1,. met de (R/R0 ) van een .. vol
komen zuiver" materiaal. toch steeds onzeker. Voor Pt wordt 
( R/R0 ) Id - T2 gevonden. gelijk door BABER voor een zuiver 
materiaal voorspeld werd (zie dissertatie J. DE BOER en III. § 7 
en fig. III, 25). 

2. Bij waterstof temperaturen. 

De extrapolatie volgens MATTHIESSEN is niet geoorloofd. Voor 
zuivere materialen is (R/R.. - z) << z. een extrapolatie vol
gens (R/Ro) = (R/R0 ) Id+ (I + a)z is daarom voldoende 
veilig. (R/R..>..1 mag met de (R/R0 ) voor een zuiver materiaal 
geidentificeerd worden. Tusschen 14 en 20 °K verschilt de zoo 
geextrapoleerde (R/R0 ) tot 30 % van die, geextrapoleerde vol
gens de regel van MATTHIESSEN (voor redelijk zuivere mate
rialen, z < O,OJ) (Ag. III § 5. fig. III. 12; Au. III § 6; Pt. III 
§ 7, fig. III. 26; Pb-Sn. III § 8). Deze .. correctie" wordt 
procentueel grooter met dalende temperatuur. 

c. R - T5 voor T <<A. (I §§ 9 en JO). 

Deze voorspelling wordt het best getoetst voor temperaturen. 

waarbij R >> ~· en T << ~~·- . dus in het algemeen beter bij 

waterstof- clan bij heliumtemperaturen. De experimenteele ge
gevens weerleggen dit theoretische resu]taat niet. indien men 
rekening houdt met de onzekerheden in theorie en experiment 
( zie resp. I § 9 en I 0. speciaal ook fig. I. 5 en hierboven hij b.). 
Indien men de resultaten. zooa]s DE HAAS en VooGD dit deden. 
ongeveer samenvat door R = ATn. moet men verwachten, 
dat de waarde van n mag varieeren. zoodat 4 < n < 6. (I § 9). 
Hieraan wordt slechts door het tetragonale tin ( eenkristaJ) niet 
vo]daan_ (Pb geeft n = 4.9 ± 0.1: zie ook diss. v. D. BERG; Ag 
geeft n = 4,65 ± 0,05, III § 5 en fig. II. 13: Au geeft 
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n = 4.5 -+- 0.3. Ill § 6; Pt geeft n = 4.5 ± 0.3. III § 7 en 

fig. III. 27). 

d. De rel a tie van Bloch (form. 3. I § 9). 
De al clan niet geldigbeid van deze relatie vormt bet voornaam
ste punt van verscbil tusscben de resultaten van BLOCH en 
PEI ER LS (I. § § I 0 en 9). lndien men de longitudinale waarden 
van f.>J. e 

10
""' gebruikt (I § 9). is bet teeken van de a fwijking 

tegengesteld aan bet door PEIERLS verwacbte. (Pb. Ill § 2: 
Ag. III § 5; Au. III § 6; Pt. Ill § 7). Slecbts voor K en Na 
kan men clan aan de relatie van BLOCH voldoen met redelijke 
waarden van !' (resp. 0,3:! en 0,2; zie form. 4 *)). Het door 
PEIERLS verwacbte teeken van de afwijking komt bij geen enkel 
(kubiscb kristalliseerend) metaal voor. indien men consequent 

E>1011i: gebruikt. 

e. De ?:/LT-term. 
Het blijkt, dat de .. Isotberme Geraden" van GRiiNEISEN een 
bevredigende bescbrijvingswijze van de invloed van de veront
reinigingen op de warmteweerstand vormen. De tbeoretische 
waarde van L is meestal kleiner dan de experimenteele (Pb III 
§§ 2 en 8. (0 %): Ag III § 5, (20 tot 40 %): Au III § 6. 

(0%): Pt III.§ 7. (22%)). 

f. De warmteweerstand van een .. volkomen zuiiler" metaal. 

I. Bij helium temperaturen. 
T engevolge van de nauwkeurigbeid. welke bij warmtegeleidings
metingen kleiner is clan bij die van bet electrisch geleidingsver
mogen. zou de zuiverbeid van de materialen zeer boog moeten 
zijn ( z "' 10- -1 a Io- 5). teneinde met voldoende precisie tot 
de grootte van de ideale weerstand te kunnen besluiten. Hier

aan kan nog niet voldaan warden. 

0 ) De gcgevens. waaruit men dit kan afleidcn vindt men bij W. J. de Haas 
en J. Voogd. Cong. Int. d' Elect. Paris. Rapport No. JO. 1932. Commun. Karn. 
Onnes Lab. Leiden. Suppl. 73b. 
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2. Bij waterstof temperaturen. 

Indien men de experimenteele waarde van L gebruikt. wordt 
de onzekerheid in (!id slechts weinig beinvloed. indien men van 
de e's van materialen uitgaat, waarvoor z < 10-a. Indien 
z ~ J0-2 is de onzekerheid bij de !age waterstoftemperaturen 
reeds vrij groot. De extrapolatie volgens l!id = I! - 4/L T is 
meestal niet nauwkeurig genoeg. 

g. f.! - r2 voor T << e. 
Bij waterstof temperaturen is de overeenstemming hiermede in 
het algemeen redelijk. Bij Pt is zij goed (Ill. § 7 en fig. III. 30): 
bij Ag is zij minder goed (III. § 5 en fig. Ill. 16); bij Au is de 
beslissing onzeker (III. § 6) tengevolge van de kleinere zuiver
heid (z=34.4. 10-4). De resultaten over Pb en Sn kunnen 
in deze niet beslissen (Ill. §§ 2 en 3 en fig. III. 5 en III. 9). 

h. Relatie van Bremmer. 

lndien men deze schrijft als form. 9a. vindt men y - I doch 
> I. Substitueert men (-) 0 , (form. 9) dan vindt men 1' - I. 
doch y < I. *) Zij gee ft dus voor Pb. Sn. Ag. Au. Pt (Ill. § 2. 
3. 5, 6. 7) de goede orde van grootte; verder gaat zij echter 
evenals form. 3 of 3a niet. Gegevens over Na en .K (vergelijk 
d) zijn er niet. 

i. Bij Pt en Ag (III. §§ 7 en 5) zijn er eenige aanwijzingen. dat 

_I R_RFT·!L -RR"T'<TL ~- ~T- _ !_ ~i·~ ,= L·r 
T (:. ) - 1.1( ) - ~/L T e1" 

*) Platina vormt hicrop ecn begrijpelijke uitzondering. 
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SUMMARY. 

This thesis for the doctorate deals with the conduction of heat 
and electricity in metals. In chapter I a general outline is given of 
some of the theoretical results which are important in this con
nexion. Chapter II deals with the experimental methods used in 
the determinations of heatresistances, the results of which are 
described in chapter III. 

The aim of chapter I is twofold: 
firstl!f to enable the reader, who is not acquainted with the theory 
of metals to see without a study of the extensive litterature and its 
mathematical methods the place of the special problems considered 
in chapter III in the theory of metals as a whole. 
secondly to give a comprehensive survey of the chief approx
imations made in the theories of metallic conduction and (as far 
as possible) their consequences on the final results; this to make 
possible a critical test of its results by experiment. 

This program is outlined in § 1. in which a survey of the 
results of and difficulties in the classical theories is given. In § 2 
the problems of cohaesion and crystal structure are discussed 
together with some of the methods used to attack these problems. 
In § 3 the conception of "free-electrons" is followed in its develop
ment from a hypothesis to a (partially understood) consequence 
of quantumtheory. A broad outline of the program of a statis
tical theory of the conduction of electricity by metals is given in 
§ 4. It is emphasized that the most important assumption in all 
these theories is that the interaction of the electrons may be 
neglected, especially in the problem of heatconduction: they are 
~o called one-electron theories. Following the line of thought of 
these theories. this assumption is made in the rest of this chapter. 
In § § 5 and 6 our knowledge of the vibrations of the lattice, 
which influences some of the final results. is shown to be far 
from complete. The consequences of limitting the elastic spectrum 
by a maximum of frequency is gone into. This is essential for 
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C\ne of the three results of Bloch on electrical conductivity given 
in § 8 (form. 3 and 3a) and in the analogous equation for the 
conduction of heat derived by Bremmer. This importance is due 
to the fact. that for small amplitudes the longitudinal waves only 
contribute to the scattering of the electrons; in comparing the 
experimental results with the theoretical predictions. this fact has 
not been taken into account up to now. In §§ 8-11 the results of 
the conductivity theories of Bloch, Peierls and Nordheim are 
summarized together with the suppositions and approximations 
made in their derivation. § 12 deals with the uncertainties arising 
from the identification of the ideal resistance with that of a 
.. perfectly pure" metal. 

In chapter 11 the two experimental methods used for the deter
minations of the heatresistances described in chapter III and some 
ether possible methods are discussed. The reason that two dif
ferent methods had to be worked out. is caused by the following 
two necessities: 
firstl11 the necessity to make possible a check on the negleagibility 
of the systematic errors; 
secondl11 the necessity to be able to carry out measurements of 
heatresistances of samples of different form. i.e. as well of lonq 
thin wires as of thick. rather short. rods. The difficulties in the 
experiments and in the derivation of the results therefrom and 
extimations of the influence of systematic and accidental errors 
are paid attention to. 

In chapter 111 the results of measurements made on lead 
(~ 2). tin (§ 3). a single crystal of tin (§ 4). silver (§ 5), gold 
( § 6). platinum ( § 7) and a solution of tin in lead ( § 8) are 
given and they are compared with the theoretical predictions. 
summarized in chapter I. §§ 8-12. The measurements on lead 
(and tin) were carried out by both methods to check their relia
bility. The agreement between the results was satisfying. As a 
whole this research was undertaken to compare the final results 
of the theories of conduction with experiment. It is only by vary
ing the purity of the metal. that one has a chance to verify 
the theoretical predictions for .. perfectly pure.. metals. There
fore the purity of the samples was varied. that of the purest being 
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as high as we could obtain. In some cases we varied the ,.chemi
cal" and .. physical .. purity as well. It is only from the measure
ments of W. J. DE HAAS and G. J. v. o. BERG on gold, that one 
can conclude with certainty to a difference in influence of these 
different impurities. The minimum in the R-T-curve found by 
them with gold is discussed and a formula for the numerical 
description of their results is given in chapter III § 6. 

The final conclusions, drawn from the numerical data given 
here and those found by other authors, given in § 9, are roughly 

as follows: 

1°. The MATTHIESSEN-law is valid at heliumtemperatures. The 
identification of (R/R0 ) 1d with that for a "perfectly pure" 
metal is uncertain, due to the fact that z >> ( R/R0 ) 1d· At 
hydrogen temperatures deviations of 10 'Ye of this law are 
usually found. The resistance is higher than predicted: 
R/R

0 
= (I + a) z with a,..., 0,1 at 20 °K. If this is taken into 

account, the uncertainty in the extrapolation is small. 
The extrapolation will yield the R/R0 for a "perfectly pure" 

metal. 

2°. The uncertainties in the T'•-law due to those in the elastic 
spectrum (compare fig. I. 4) of Debye may be indicated by 
the possible variation of the exponent of T from 4 to 6. The 
experimental values found at hydrogen temperatures fall with
in these limits and vary from 4.5 to 4.9 for the metals consi
dered here. If the metal is not very pure ( z > 10 -a), it is 
necessary to pay attention to the way in which one extra
polates. At about 10 ° K the uncertainties in this extrapolation 
will render a verification of the T'>-law impossible in most 
cases. For Sn the deviations of the Tii-law are big, but those 
from a T3-law for the specific heat are large too. 

3°. The relation ( 3a) of I § 8 yields (for cubic metals) a resistance 
at low temperatures, which is much too high for all metals 
with a probable exception for the alkalimetals - K and Na. 
The less consequent relation ( 3) gives too low values for 
all cubic metals. If one takes into account, that (at low tem
peratures) the longitudinal waves contribute the far greater 
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part to the scattering cf the electrons, one therefore must 
conclude, that the sign of the deviations from the relation of 
BLOCH is opposite to that expected by PEtERLS. 

4°. The experimental data found here confirm the description 
by "Isotherme Geraden" given by GRiiNEISEN. The experi
mental value of L is usually found lower than the theoretical 
one (from 0 to 40 % in the different cases). For platinum 
at heliumtemperatures NoRDHEtM's (/LT-term is found to be 
,...,, 22 % too low. 

5°. The T:!-law for the heatresistance at low temperatures is 
found to be in surprisingly close agreement with the data 
for platinum. In the other cases of gold and silver the agree
ment is far less good; nevertheless it cannot be excluded on 
account of the uncertainties in the extrapolation and in the 
elastic spectrum. In the cases of Pb and Sn this question re
mains open. 

6°. BREMMER's equation (I. form. 9) yields the right order of 
the heatresistance (of Pb. Ag. Au. Pt) at low temperatures. 
The more consequent formula (~a) usually gives too high a 
value for i' if ·" and <-J, 11 are derived from experimental data 
(I. form 4). The heatresistances of K and Na are unknown. 

Thus one may summarize as follows: 
The numerical descriptions of the experimental data by the 

final theoretical formulae is insufficient for tabulation purposes. 
Nevertheless one has to conclude, that if due attention is paid 
to the uncertainties. both in theory and experiment. the agreement 
proves to be sufficient. 



STELLING EN. 

I. 
lndien er behoefte mocht bestaan aan een .. internationale tem

peratuurschaal" tusschen 15 en 300 ° K, ware deze het best te defi
nieeren met behulp van de loodweerstandsthermometer. 

W. Nernst, Berl. Ber. 1911. 306. 

II. 
De poging van SIMON een verklaring te geven van het onver

wacht groote verschil. dat bij de alkali metalen, tusschen de waarden 
van de DEBIJE-constanten <·>. berekend uit de electrische en die, 
berekend uit de thermische gegevens zou optreden, is overbodig; 
het bestaat niet. 

F. Simon. Berl. Ber., 33, 477. 1926. 

III. 
De invoering van een .. grensfrequentie" bij de berekening van 

het elastische spectrum van een materiaal leidt o.a. tot een onjuiste 
verhouding van het totale aantal transversale en longitudinale 
eigen-trillingen in een vaste stof. 

P. Debye, Ann. d. Phys., 39. 789, 1912. 

IV. 

D d t II . d d log .,, J"k . lk e on ers e mg. at d.I - - ge •J aan een constante y is, we e 
og v 

GRiiNEISEN bij zijn beschouwingen over de toestandsvergelijking 
van vaste stoffen voor de eigen-trillingen opstelde, kan men met 
zin op de .. vrije" electronen in een metaal toepassen, met 'Y ~ 2/3. 

E. Griineisen. Ann. d. Phys., 39. 257. 1912. 

V. 
Het ware gewenscht na te gaan of de uitzettingscoefficient van 

metalen bij voldoend )age temperaturen inderdaad evenredig is 
met de absolute temperatuur, zooals te verwachten is. 

Bij de metalen, voor welke de bijdrage van de soortelijke warmte 
afkomstig van de .. vrije" electronen reeds bij betrekkelijk hooge 
temperaturen vergelijkbaar wordt met de soortelijke warmte af
komstig van het rooster, ware dit het gemakkelijkste te consta
teeren. 



VI. 
ZERNIKE gaat bij zijn behandeling van het probleem van de 

constructie van zeer gevoelige galvanometers van een willekeurige 
onderstelling uit. 

F. Zernike. Proc. Kon. Acad. Arnst., 24. 239. 1926. 

VII. 
Het is te verwachten, dat bij zeer !age temperaturen de vormaf

hankelijkheid van hct warmtetransport door een Jang cylindrisch. 
niet metalliek een-kristal in de as-richting. tengevolge van een 
tusschen de uiteinden aangebracht temperatuursverschil. noch ge-

geven wordt door een evenredigheid met -~ , zooals bij niet te lage 

temperaturen het geval is, noch door een evenredigheid met 0 i d 

zooals bij helium temperaturen optreedt, doch door een evenredig
heid met 0. 

W. J. de Haas en Th. Biermasz. Physica. 's-Grav., S. 47, 1938. 
H. B. G. Casimir, Physica 's-Grav., S. 495, 1938. 

VIII. 
De afleiding. welke E. BLOCH geeft voor de formule voor de 

strooming van een Knudsen-gas door een cylindrische buis. is 
inconsequent. 

Eugl>ne Hloch. The kinetic theory of \lases, § H. 

IX. 
Ten onrechte pretendeeren Mc. MILLAN, COLE en RrrcHIE. dat 

hun methode ter bepaling van de concentratie van gasvormige 
olifinen door middel van katalytische hydreering een nauwkeurig
heid van enkele promilles toelaat, zonder dat eenige correctie op 
de aflezing der gasvolumina noodzakelijk is. 

W. A. Mc. Millan. H. A. Cole and A. V. Rit«;hie. Ind. f.1 Eng. 
Clwm. Anal. Edit .. 8, 105. 1936. 

C. A. L. Horstmann and F. E. C. Scheffer, Rec. Trav. Chim., SI, 
IH. 1932. 

x. 
Bij de behandeling van de theorie van het licht op middelbare 

scholen ware het gewenscht van den beginne af de golf-theorie 
in te voeren en eerst later de geometrische optica hieruit als bc
naderde berekcningswijze af te leiden. 


