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                                                   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ο συγγραφέας πολύ παλαιότερα, είχε δημοσιεύσει μία εργασία πάνω στο πείραμα 
Millikan και το αμφισβητούσε (αμφισβητούσε την μέτρηση του στοιχειώδους ηλεκτρικού 
φορτίου). Μάλιστα είχε υπολογίσει χρησιμοποιώντας την καταστατική εξίσωση του ιδανικού 
αερίου (εν γνώσει του  ότι αυτή ισχύει προσεγγιστικά και όχι ικανοποιητικά), ότι το 
στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο είναι της τάξης 4.5/1.6, όπου 1.6 είναι η σημερινή του τιμή. 
Όμως είχε κάνει λάθος σε εκείνη την εργασία (βλέπετε όποιος δεν εργάζεται δεν κάνει λάθη). 
Έτσι στην κατηγορία μικροφυσική του παραπάνω site, θα βρείτε την σωστή αντιμετώπιση 
του πειράματος, που πλέον δεν αμφισβητεί το υπολογισθέν στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο. 
Ήταν χρέος του συγγραφέα να αποκαταστήσει την τάξη, όμως αυτή η δημοσίευση 
δημιουργούσε την πεποίθηση ότι εκτιμήθηκαν σωστά οι σταθερές και νόμοι της φυσικής.  

     Ο συγγραφέας γνωρίζει ότι η κατεστημένη φυσική θα κωφεύσει και σε τούτη την εργασία, 
όπως και σε όλες του συγγραφέα, αν και του έδωσαν το δικαίωμα να κάνει ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και συμπόσια της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Η δημοσίευση γίνεται προς όλους 
όσους την διαβάσουν, αλλά ιδιαίτερα απευθύνεται προς τον κόσμο εκείνης της ορθής ηθικά 
σιωπής, στην οποία ανήκει ο συγγραφέας και μάλιστα για λόγους που εκείνοι μόνο 
γνωρίζουν. 

 

                  ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

    Έτσι λοιπόν, για να μην υπάρχουν πλέον αμφισβητήσεις και δημιουργούνται ανεδαφικές 
πεποιθήσεις, θα αναφερθούμε στο παράδειγμα 9, του κεφαλαίου 27 της Φυσικής των 
Halliday-Resnick , σελίδα 31 του δεύτερου τόμου: 

     «Το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στις πλάκες του ταλαντωσκόπιου καθοδικών ακτίνων είναι 
1.2x10^4 nt/coul. Ποια εκτροπή θα υποστεί το ηλεκτρόνιο που εισέρχεται στο πεδίο , κάθετα 
προς αυτό, με κινητική ενέργεια 2000 ev που είναι η συνηθισμένη τιμή; το μήκος των 
πλακών είναι 1.5 cm».  

     Για να κάνετε γρήγορους υπολογισμούς, σας δίνουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον 
τύπο      y= eEx^2/4K, όπου e είναι το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο, Ε είναι το ηλεκτρικό 
πεδίο, x είναι το μήκος των πλακών που διέρχεται το ηλεκτρόνιο και Κ η κινητική ενέργεια 
του ηλεκτρονίου.             

     Η απάντηση είναι ότι η εκτροπή είναι 0.34 mm και σημειώνεται το εξής:  

 «η εκτροπή αν μετρηθεί πάνω στο φθορίζον διάφραγμα βρίσκεται αρκετά μεγαλύτερη» 



       ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ  

 

     Όπως διαπιστώσατε, στην εκτίμηση υπολογισμού της εκτροπής του ηλεκτρονίου, 
χρησιμοποιήθηκε το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο, το ηλεκτρικό πεδίο και η κινητική 
ενέργεια. Η κινητική ενέργεια είναι (1/2) m.v^2 και μάζα  m των ιόντων, προσδιορίζεται 
πειραματικά από τον φασματογράφο μάζας , αλλά πρώτα πρέπει να γνωρίζουμε το 
στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο. Έτσι η εκτίμηση του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου είναι 
ακρογωνιαία. Όσοι δε από εσάς αποδέχεστε ότι η κινητική ενέργεια είναι m.v^2 και πάλι το 
πείραμα απέχει πολύ από την θεωρητική εκτίμηση.  

     Αλλά και το ηλεκτρικό πεδίο παράλληλων ηλεκτροφόρων πλακών είναι Ε=V/d, όπου V 
είναι η διαφορά δυναμικού των πλακών που μετράμε και d η απόστασή τους. Θεωρούμε ότι η 
μαθηματική προσέγγιση της σχέσης αυτής είναι σωστή και θα εστιάζουμε την προσοχή μας 
παρακάτω στην μέτρηση της διαφοράς δυναμικού V. 

 

                          Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 

     Ο Millikan στο πείραμά του για την μέτρηση του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου, 
χρησιμοποίησε ηλεκτρικά πεδία πυκνωτή παράλληλων οπλισμών, σε διαφορετικά δυναμικά. 
Έτσι πάλι επισημαίνεται, ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην μέτρηση του 
ηλεκτρικού δυναμικού, της τάσης ρεύματος, αφού είναι δεδομένη η αποτυχία εκτίμησης της 
πειραματικής εκτροπής του ηλεκτρονίου. 

 

                                     Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 

     Έχουμε ήδη κάνει εργασία πάνω στην αβεβαιότητα του νόμου του Ohm και θα την βρείτε 
στο site κατηγορία φυσική. Σύμφωνα με τον  Ohm η τάση ρεύματος είναι: 

                                                V=I.R 

όπου Ι είναι η ένταση ρεύματος και R η αντίσταση του αγωγού που ρέει το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Το ηλεκτρικό ρεύμα μετρήθηκε από τον νόμο του Ampere (από την έλξη παράλληλων 
ρευματοφόρων αγωγών) και ορίστηκε η μονάδα έντασης ρεύματος  Amp. Αυτή 
χρησιμοποίησε ο Ohm στον νόμο του.  

     Όμως στην πραγματικότητα ο Ohm , δεν βρήκε σαν αποτέλεσμα των πειραμάτων τον 
νόμο, αλλά τον έθεσε σαν προϋπόθεση. Έτσι διπλασίαζε ή υποδιπλασίαζε τις αντιστάσεις R 
και με το ίδιο ρεύμα βαθμονόμησε το βολτόμετρο και το  αμπερόμετρο. Όμως ο νόμος του 
πλέον δεν είναι προϊόν έρευνας και πειραμάτων, αλλά … προϋπόθεση. Δεν σημαίνει βέβαια 
αυτό ότι είναι και σωστός. Αυτό το επιβεβαιώνει και το πείραμα εκτροπής του ηλεκτρονίου, 
όπου χρησιμοποιήθηκε η διαφορά δυναμικού που μετρήθηκε, η τάση των πλακών. 



                                       ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΕΝΙΚΕΥΕΤΑΙ 

 

      Πυκνωτής παράλληλων πλακών γνωστών διαστάσεων , χρησιμοποιήθηκε και στην 
εκτίμηση της διηλεκτρικής σταθεράς ε0  . Θα γνωρίζετε ότι η χωρητικότητα του πυκνωτή 
αυτού είναι: 

                                                      C=q/V= ε0 .A/d 

όπου C η χωρητικότητα του πυκνωτή με q φορτίο οπλισμού και Α την επιφάνειά του. Από 
τον τύπο αυτό υπολογίστηκε η διηλεκτρική σταθερά , η οποία πλέον ισχύει κατά προσέγγιση, 
αφού η τάση V που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα, είναι μία προσέγγιση αφού τα 
βολτόμετρα δίνουν γενικές προσεγγίσεις. 

     Τότε λοιπόν και η σταθερά μαγνητικής διαπερατότητας μ0 είναι προσέγγιση και μόνο , 
αφού υπολογίζεται από την σχέση c^2=1/ ε0 μ0 

     Αλλά αφού και η σταθερά μαγνητικής διαπερατότητας του κενού είναι μία γενική 
προσέγγιση, τότε και ο νόμος της έλξης παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών, είναι 
προσεγγιστικός.  

     Αλλά δεν πρέπει να ξεφύγει, ότι και ο νόμος του  Coulomb είναι προσέγγιση, αφού η 
διηλεκτρική σταθερά είναι προσεγγιστική. 

 

                                              ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Αν και η κατεστημένη φυσική θα κωφεύσει και πάλι βροντερά, τώρα πλέον θα γνωρίζουν 
γιατί δεν τους βγαίνουν τα πειράματά τους στα εργαστήρια. Αλλά και ο κόσμος της ορθής 
ηθικά σιωπής (και όχι των συνομωσιών) , θα γνωρίζει.                                                                                                  


