
     Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 

                                                                    Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

                                     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Με φυσερό ο Millikan εξέπεμπε σταγονίδια ελαίου που έπεφταν μέσα στην οπή του 
πάνω παράλληλου πιάτου. Εκεί έπεφταν με σταθερή ταχύτητα λόγω του ιξώδους του αέρα. 
Κατόπιν εφαρμόζονταν ηλεκτρικό πεδίο που ανέβαζε με σταθερή ταχύτητα τα φορτισμένα 
σταγονίδια. Μετρήθηκε το στοιχειώδες φορτίο, αλλά εμείς να φθάσουμε στην εκτίμηση 
σφάλματος.  

 

 

Παρμένο από http://library.thinkquest.org/19662/low/eng/exp-millikan.html 

 

                               Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

 

     Ο νόμος του Stokes είναι:         D=6πaξv            (1) 

Όπου a= ακτίνα σταγονιδίου, ξ= ιξώδες του αέρα  , v= τελική ταχύτητα σταγονιδίου 
(ακολουθούμε την Σύγχρονη Φυσική , Serway-Moses-Moyer). To βάρος του σταγονιδίου 
είναι w= (4/3)π(a^3)pg, και p είναι η πυκνότητα της σταγόνας ελαίου και g η επιτάχυνση 
βαρύτητας. Θα είναι : 

                                  a=(9ξv/2pg)^1/2                   (2) 



     Η Σύγχρονη Φυσική δίνει για το ιξώδες του αέρα ξ=1.83x10^-5 kg/m.s και πυκνότητα 
ελαίου 858 kg/m^3. Για το σταγονίδιο ελαίου, εμείς θα αποδώσουμε σφάλμα εκτίμησης 
του ιξώδους 0.1%, ήτοι αυτό εκτείνεται μεταξύ των τιμών 2.828x10^-5 έως 2.832x10^-5.  

 

                                         ΑΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

 

Για ταχύτητα v =L/Δt , εκτιμούμε ότι η απόσταση μεταξύ των πλακών (πιάτων) είναι 0.60 cm 
με σφάλμα 0.1%, δηλαδή η L εκτείνεται μεταξύ 0.599 έως0.601 cm και ο χρόνος πτώσης 
είναι Δt= 21 s με σφάλμα 0.1% , ήτοι εκτείνεται από 20.999 έως 21.001 s. Άρα η ταχύτητα 
εκτείνεται από 0.599/21.001=0.0285 cm/s έως 0.601/20.999=0.0286 cm/s. Τότε η (2) μας 
δίνει ακτίνα που κυμαίνεται μεταξύ a1= 2.078 μm έως 2.081 μm. 

     Η μάζα της σταγόνας θα κυμαίνεται από τον τύπο m=pV =p.(4/3)πa^3,  μεταξύ των 
1.0265x10^-14 kg, έως 1.031x 10^-14 kg.  

 

                                                      ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

     Έστω ότι το ηλεκτρικό πεδίο που εφαρμόστηκε ήταν 2.84x10^5 V/m ακριβώς. Χωρίς 
πεδίο ισχύει η εξίσωση Cv-mg=0 και με πεδίο qE-mg-Cv’ =0, οπότε 

                                     q=(mg/E)((v+v’)/v) 

     ήδη είπαμε για την κύμανση της m και της v και ακόμη και αν πήραμε ακριβείς τιμές της 
v’  0.0387 cm/s, 0.0214 cm/s, 0.0465 cm/s ,0.0132 cm/s και 0.0300 cm/s θα έχουμε: 

                       q1  από 8.36x10^-19 έως 8.38x10^-19 κλπ 

   έτσι η εκτίμηση σφάλματος για το στοιχειώδες φορτίο είναι 0.06 % σε τιμή 1.672x10^-19. 

   Σημειώνουμε ότι λήφθηκαν χωρίς σφάλματα το ηλεκτρικό πεδίο και η πυκνότητα του 
σταγονιδίου και ότι ισχύει απόλυτα ο νόμος του Stokes ο οποίος βέβαια είναι σχετικός. 

   Οι εκτιμήσεις του στοιχειώδους φορτίου φαίνονται ικανοποιητικές, εκτός αν το φυσερό 
παρήγαγε φυσαλίδες και όχι σταγονίδια ελαίου.   


