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                                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 
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                                                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

H νέα και σωστή θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού, αναφέρθηκε στα 1008351 και 
1008844 Ελληνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εδώ θα βρούμε μεθόδους ώστε να βρεθούν οι 
μονάδες των ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών σε σύγκριση με τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να γίνει 10 
εφικτή η κατασκευή νέων οργάνων μέτρησης και θα βρεθούν οι νέες σταθερές της φυσικής. 

Στην ανάλυση διατυπώνεται νέα θεωρία του ατόμου του υδρογόνου με δυνατή 
λογική και πρέπει να γίνει αποδεκτή, αφού προσεγγίζει το εμπειρικό τύπο του Balmer και η 
ακτίνα του ατόμου του υδρογόνου που εκτιμούμε, είναι μέσα στα αποδεκτά όρια. 

Διατυπώνονται σταθερές που οφείλονται σε πειράματα, όπως στο φαινόμενο 15 
Compton και άλλες σταθερές (π.χ. he/me=σταθερή, e το ηλεκτρόνιο) και οι σταθερές αυτές 
είναι για τα μεγέθη των τιμών που εμπλέκονται στους τύπους των. Και οι τιμές είναι αυτές 
που αποδέχεται η κατεστημένη φυσική, ή οι πραγματικές r (real) που υποδεικνύουμε εμείς. 
Έχουν τον ίδιο λόγο με τις κατεστημένες τιμές της φυσικής και τον ίδιο για τις πραγματικές r 
τιμές (π.χ. he/me=her/mer) . Με την βοήθεια των αδιαμφισβήτητων σταθερών, οδηγούμαστε 20 
στην εκτίμηση των πραγματικών τιμών των φορτίων των στοιχειωδών σωματίων ή των 
μαζών των και τις πραγματικές μονάδες τάσης, ρεύματος, φορτίου και αντίστασης.   

Έγινε αποδεκτό, ότι η μέτρηση των συχνοτήτων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
είναι ακριβείς. Εξ άλλου, η υποδιαίρεση του χρόνου στα ρολόγια quartz, οφείλεται στην 
συχνότητα εκπομπής υπερήχων, που μετρήθηκαν σωστά και γενικά η υποδιαίρεση του 25 
χρόνου είναι σωστή, άρα σωστά δουλεύουν τα συχνοτόμετρα και οι παλμογράφοι.    

Αποδεικνύεται ότι οι τιμές των Volt, Amp, Ohm, e, me, mp, h, μp, μe, είναι κοντινές 
των πραγματικών.  

  

                               ΣΚΟΠΟΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 30 

 

Σκοπός του παρόντος, είναι η εύρεση των πραγματικών τιμών που χαρακτηρίζουν τα 
στοιχειώδη σωμάτια και το μέγεθος των μονάδων της τάσης, ρεύματος, φορτίου και 
αντίστασης. Με τις μονάδες αυτές, θα κατασκευαστούν νέα πολύμετρα του ηλεκτρισμού, 
δηλαδή νέα βολτόμετρα, αμπερόμετρα και μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης. 35 
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                                  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στην εργασία αυτή εδώ, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της επαγωγής. Από την 40 
διατύπωση της δύναμης F=eE=mΔx/Δt2 και με επαγωγή, δημιουργείται η νέα θεωρία του 
ηλεκτρισμού. Επίσης με επαγωγή διατυπώνεται η σχέση F=k/r3 για περιστρεφόμενες μάζες 
περί κέντρου. Πάλι με επαγωγή διατυπώνονται οι σταθερές και βγάζουμε τα συμπεράσματα.  

 

                 ΓΙΑΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ, OYTE Η ΤΑΣΗ, Η 45 

                      ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ (ΤΑ VOLT, OHM, AMP) 

            

  Ο νόμος του ΟΗΜ δεν είναι σωστός. Δεν είναι πειραματικός νόμος, αλλά 
προσδιόρισε τα πειράματα.  

 Κατασκευάστηκε Αμπερόμετρο, όπως στο σχήμα 1 στο τέλος.                                       50 

 Γνωρίζοντας το 1 Amp και τα Volts, διπλασίαζαν τις αντιστάσεις και έπαιρναν 0.5 
Amp, ή τις τριπλασίαζαν και έπαιρναν 1/3 Amp, ή έβαζαν μισή και έπαιρναν διπλάσια Amps 
κλπ. Έτσι διαβάθμισαν το Αμπερόμετρο. 

Πηνίο διαρρεόμενο με το ρεύμα που πρέπει να μετρηθεί και ένας δείκτης που 
στηρίζονταν στο πηνίο που διαρρέονταν από το ρεύμα που θα μετρούνταν, περιστρέφονταν 55 
μέσα σε μαγνητικό πεδίο των μαγνητών (σχήμα 1, στο τέλος). Το που θα έμπαινε το 0, το 0,5, 
το 5 Amp, δεν το ξέρανε (η διαβάθμιση). Αυτό προέκυπτε από τον νόμο του ΟΗΜ, V=RI. 
Γνωρίζανε την ποσότητα 1 Amp από τον νόμο του Ampere των παράλληλων αγωγών και το 
1 Volt (V=P/I). Η ισχύς Ρ προέκυπτε από τον P=RI2 , αφού ορίστηκε πρώτα αυθαίρετα η 
αντίσταση R. Έτσι, με μία αυθαιρεσία για την R, δεν μπορεί να είναι σωστή η τάση V. 60 

 Δηλαδή η διαβάθμιση του Αμπερομέτρου είναι προϊόν του νόμου του ΟΗΜ που 
εφαρμόστηκε και γι’ αυτό τον επιβεβαιώνει πάντα το πείραμα. Αλλά ο νόμος του ΟΗΜ δεν 
είναι σωστός. Και η διαβάθμιση της τάσης δεν είναι σωστή, επειδή επιλέχθηκε αυθαίρετη 
αντίσταση 1 Ohm. Και η αντίσταση δεν μπορεί να είναι σωστή, αφού είναι αυθαίρετη και το 
ρεύμα δεν είναι σωστό. 65 

 

                                 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ 

 

Το ρεύμα είναι I=Ne/t  , όπου Ν είναι ο αριθμός των ηλεκτρικών φορέων που ρέουν 
τον αγωγό, e είναι το φορτίο των φορέων (ηλεκτρόνια) και t ο χρόνος. Όμως όταν το ρεύμα 70 
σε αγωγό διατομής S διανύει απόσταση L σε χρόνο t, τότε, 

                  Ι=ΝeL/tL=Nev/L  και    v=IL/Ne =ILS/NeS  ,v=ταχύτητα φορέων και 

                                            v=I.Vol/NeS, και  
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                                            v=I/neS                          n=N/Vol, Vol=όγκος αγωγού. 

Ο ηλεκτρικός φορέας θα βρίσκεται στη διαφορά δυναμικού  V και μεταξύ των δύο 75 

γειτονικών ατόμων του αγωγού μήκους L, και θα δέχεται δύναμη,  

F=mΔx/Δt2=eE=e(V/L)=e(V/bΔx)  και  eV=bmv2 , L=bΔx και Ε= ηλεκτρικό πεδίο του 

αγωγού που δημιουργεί η τάση V στα άκρα του. 

      Αντικαθιστούμε το v και βρίσκουμε,  

                                                              V = I           (1)      καί 80 

                                                              

                                                            V = v                (2)    αφού v=I/neS  

     Και επειδή η ισχύς είναι P=VI , τότε  

 

                                          P = I     =kI3                 (3)  85 

Και επειδή Ι=neSv            P = nmSv                                (4)      

Η αντίσταση R θα είναι,   R= Ι                        (5)     

 Η μονάδα αντίστασης θα είναι το 1Al (Αλ), η μονάδα ρεύματος το 1 El (Ελ), η μονάδα τάσης 
το 1 Hol (Ολ), η μονάδα φορτίου το 1 Il (Ιλ).  

                              90 

                                      ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ MILLIKAN 

 

 O Millikan με την συσκευή που χρησιμοποίησε (σχήμα 2) και με τα γνωστά μεγέθη, 
προσδιόρισε το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο e=1.602x10-19 Cb. 

 O Millikan μέσα σε πυκνωτή απόστασης οπλισμών l, προσδιόρισε την ακτίνα r των 95 
σταγόνων ελαίου που φυσούσε μέσα στον πυκνωτή με τάση V, από την ταχύτητα v της 
πτώσης των σταγόνων χωρίς τάση και την πυκνότητα ρ του ελαίου και τον νόμο του Stokes 
F=6πrnv της τριβής του αέρα (n=συντελεστής ιξώδους του αέρα). Και, 

                        mg=(4/3)πr3ρg=6πrnv  και    r=(9nv/2ρg)1/2  

 Η σταγόνα ισορροπούσε όταν εφαρμόζονταν ηλεκτρική δύναμη (αλλά δεν 100 
επιτυγχάνονταν αυτό, συνήθως γύριζε προς τα επάνω λόγω ηλεκτρικού πεδίου Ε=V/l), 

                                     eE=eV/l=mg, οπότε, 

                                    eV=mgl              (8)           που είναι σταθερές οι m,g,l. 

 Αν λοιπόν υπολογίστηκαν σωστά οι m,g,l, τότε στην ισορροπία του φορτίου το 
γινόμενο eV είναι μία σταθερή και σωστό.          105 
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 Από το παράδειγμα 3.3 της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (του R. Serway, σελ.101, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000), Vp=4550 Volt, m=1.67x10-14 Kgr, 
g=9.81 Kgr/sec2 και l=0.016 met.  Και  kz eV= 2.62x10-15  kgr.met2/sec2   (z=αριθμός 
μονάδων φορτίου, k=σταθερή)  

 Όμως ο Millikan προσδιόρισε την ταχύτητα καθόδου της σταγόνας v , αλλά στην 110 
άνοδο που εφαρμόζονταν τα 4550 Volts η ταχύτητα ανόδου ήταν v .́ Έτσι χρειάζεται μία 
μικρή διόρθωση (v+v΄)/v και μετά από υπολογισμούς k΄eV=2.62x10-15 και k΄=z k=3.6. 

Άρα                epVp = 7.28x10-16   kgr.met2/sec2 =eprVpr
                  (9) =σταθερή και πρέπει 

να επαληθεύεται από τις πραγματικές τιμές που θα βρούμε, epr,Vpr. 

To ep είναι το φορτίο του πρωτονίου, αφού στις σταγόνες του λαδιού που 115 
εκπέμπονταν με το φυσερό, αποσπώνταν ηλεκτρόνια και στην φυσαλίδα και έμεινε περίσσεια 
πρωτονιακού φορτίου και Vp=4550 volts η τάση που ασκούνταν στις φυσαλίδες και 
mp=1.673x10-27 kgr. 

 

                              ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΗΟΜSΟΝ 120 

 

 Ο Thomson προσδιόρισε τον λόγο ee /me του ηλεκτρονίου με την συσκευή 
σχήμα3. Εκτόξευσε ηλεκτρόνια που περνούσαν μέσα από κάθετα διασταυρούμενα πεδία 
ηλεκτρικό και μαγνητικό και υπολόγισε τον τύπο, 

                                     =                  (10) 125 

 Ve =200 Volt σε πυκνωτή απόστασης οπλισμών d=0.015 met και μήκος οπλισμών 
l=0.05 met, κάθετο μαγνητικό πεδίο  Βe=5.5x10-4 T και θ=0.2 rad η γωνία εκτροπής της 
ακτίνας των ηλεκτρονίων (ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ R. Serway, παράδειγμα 3.2, σελ 46). 

H (10) δίνει,    Ve=(ee/meθ)ldΒe
2 και αν αντικαταστήσουμε το Β=μ0Ι/2πr, θα πάρουμε 

την εξίσωση,       V=kI2 , που είναι της μορφής της (1) που δώσαμε με την νέα θεωρία.    130 

Επίσης epvBp =  mpv2/r, οπότε,  

                                    =                    (11)  

 σε φασματογράφο μάζας (σχήμα 4), όπου πρωτόνιο p εκτοξεύεται με ταχύτητα 
v=Ep/Bp  (επιλογέας ταχυτήτων  Ep/Bp ) και το Βp κάθετο στην v, κάμπτει το ηλεκτρόνιο σε 
κύκλο λόγω της κεντρομόλου δύναμης mpv2/r. Το Bp είναι το ίδιο στον επιλογέα ταχύτητας 135 
και επί του κύκλου του ηλεκτρονίου. 

Από τα δεδομένα του προβλήματος 7-5-1, σελ. 304, του Ηλεκτρομαγνητισμού του J. 
Kraus, εκδόσεις Α. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1993, Εp=5x105 V/m και  Βp=0.5 T. Με τα 
δεδομένα αυτά το πρωτόνιο έχει r= 0.020875 met.  
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Τώρα, οι λόγοι Εp/Εe =Vp/Ve και Be/Bp , είναι σωστοί και ας μην είναι σωστά τα 140 
Εp,Ee,Bp,Be. ,vp ,ve. Οι λόγοι δύο όμοιων μεγεθών (π.χ. ee/ep, me/mp κλπ), είναι ακριβείς και ας 
μην είναι τα επί μέρους μεγέθη.       

 Οι (10)x(11) δίδουν          
		 		
		

=  = 1840= σταθερό     (12)           

 ήτοι όση δέχεται περίπου (1836) για τον λόγο mp/me και η σύγχρονη φυσική και την 
οποία θα κρατήσουμε εδώ.  145 

 

                       ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ COMPTON 

 

O Compton σκέδασε ακτίνες Χ μήκους κύματος λ0 σε γραφίτη και εκπέμπονταν προς 
διάφορες γωνίες οι ακτίνες Χ, με μετατοπισμένο κύμα λ΄ και στο πείραμα πήρε επαλήθευση 150 
της σχέσης, 

                              λ -́λ0= (he/mec)(1-cosθ)  

και θ ήταν η γωνία εκπομπής των ακτίνων ως προς το επίπεδο των ατόμων του 
γραφίτη. Το (he/mec)=0.00243 nm  και το (he/me)= 7.3x10-4 met2/sec είναι σωστό, μία 
σταθερή. Όπως αναφέρει ο Serway στην ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ σελ. 74, οι μετρήσεις 155 
επιβεβαίωσαν την θεωρία και έδωσαν (her/merc)=0.00242 nm (οι (her ,mer είναι οι πραγματικές 
τιμές (real) των σταθερών he,me, του ηλεκτρονίου). Οπότε, 

                      =     = 7.28x10-4 met2/sec= σταθερή              (13)      

 

                             ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 160 

 

     Σήμερα και μετά την δεκαετία του 1960, επικράτησε το σύστημα μονάδων MKS-Amp 
(SI), ενώ πριν το 1970 υπήρχαν δύο συστήματα και οι παλιοί φυσικοί δούλευαν ιδιαίτερα 
στον σύστημα CGS-stat-Αmp. Στο σύστημα MKS-Amp (το οποίο είναι το επικρατές System 
International SI) μονάδες είναι το μέτρο met, το κιλογκράμ kgr, το δευτερόλεπτο sec το 165 
Νιούτον Nt της δύναμης και ένταση ρεύματος το Αμπέρ Amp. Μονάδα ηλεκτρικού φορτίου 
είναι το Κουλόμπ Cb. Στο CGS-stat-Amp, μονάδες είναι το εκατοστόμετρο cm (1cm=10-2 

met), το γραμμάριο gr (1gr=10-3kgr)  το sec (ίδιο όπως στο SI), η δίνη dyn (1dyn=10-5Nt) της 
δύναμης αλλά και μονάδα ρεύματος το stat-Amp, (1stat-Amp=1/3x109Amp=3.33x10-10Amp) 

Μονάδα ηλεκτρικού φορτίου είναι το stat-Cb (1stat-Cb=1/3x109Cb=3.33x10-10Cb).  170 
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              ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ 

          175 

      Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ του Κ. Αλεξόπουλου, λέει ότι βρέθηκε από πυκνωτή (q/V =C, 
όταν είναι γνωστά τα q,V στο SI και σε πυκνωτή στο κενό είναι ε0=L(C/S), όπου S είναι η 
επιφάνεια των οπλισμών του πυκνωτή και L είναι η απόστασή των). Όμως για να βρεις το q 
πρέπει να ξέρεις το C, προϋποτίθεται δηλαδή ότι ξέρεις το ε0 στο MKS-Amp (SI)!!   

      Δείτε λοιπόν πως βρέθηκε η τιμή της ε0, πόσο δραματικά είναι λάθος, ώστε 180 
ανατρέπεται όλη η φυσική! 

      Στο σύστημα CGS-stat-Amp ο νόμος του Coulomb δεν έχει σταθερή, δηλαδή, 

                                           F = −          q1=q2=q 

        Στο MKSA-stat-Amp (SI) έχει σταθερή και 

                                     F = −k               k=9x109=1/4πε0, ε0=8.85x10-12 Cb2/Nt-met2. 185 

Δείτε τώρα αν μετατρέψουμε το ένα σύστημα μονάδων στο άλλο, 1Cb=3x109 stat-Cb 

                                   F = 1dyn = ( ) =
( )

= 10 N푡				                 (14) 

Δηλαδή στο SI είναι ,  F = 1Nt =
	

= 1.11x10 Cb /m    !!! 

Με την μετατροπή του CGS-stat-Amp στο SI, βρήκαμε ότι η σταθερή είναι η 
k=1.11x10-10 =1/9x109 και όχι k=9x109 που είναι αποδεκτό! Δραματικό το λάθος και 190 
σημειώστε ότι από την μετατροπή το CGS-stat-Amp στο MKS-Amp (SI) βρέθηκε η σταθερή 
k, αλλά δραματικά λάθος! Και φυσικά η διηλεκτρική σταθερή ε0 δραματικά διαφορετική! 

 Για να βρεθεί η σταθερή k=9x109 =(1/4πε0) Nt-met2/Cb2, αυτή παρεμβλήθηκε 
αυθαίρετα στην (14), 

                                   F = 1dyn = ( ) =
( )

= 10 N				  195 

Και λύθηκε ως προς k.   

 

                      ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

 

     Στον χώρο των διαστάσεων της ατομικής φυσικής, συμβαίνουν ιδιαίτερα πράγματα, όπως 200 
η κβάντωση των κινήσεων ή της ενέργειας. Έτσι θα θεωρήσουμε για το προσφιλές άτομο του 
υδρογόνου (ένα ηλεκτρόνιο και ένα πρωτόνιο), αρχικά ότι το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω 
από το πρωτόνιο. 
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                                      ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  205 

 

Υπάρχει η ελκτική δύναμη Fe,p μεταξύ των δύο σωματίων ηλεκτρονίου και 
πρωτονίου, οποιαδήποτε  και να είναι η αναλογία των μαζών τους  (η κατεστημένη φυσική 
δίνει 1:1836). Όταν ένα σωμάτιο περιστρέφεται γύρω από κέντρο, έχει κεντρομόλο δύναμη, 

                   Fe,p=mv2/r=mω2r=m(ωr2)(ωr2)/r3=k/r3     και επειδή ωr2=σταθερό σε κυκλική 210 
κίνηση, 

                                    F , = mω2r = m ωr2 (ωr2)
r3

= k
r3

 

Έτσι θεωρούμε ότι η δύναμη είναι,           F , = −
푟푒3

                (15)      ee, ep τα φορτία 

του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου και όπου ε0=x. Επειδή   ε0=x, εδώ στις περιστρεφόμενες 
κινήσεις έχει διάσταση, είναι  ε0=x met-1, όπου ισχύει ο τύπος (15). 215 

Sτο ηλεκτροστατικό σύστημα μονάδων CGS-stat-Amp, όπου φορτίο είναι το stat-Cb, 
το 1/4πε0=1 και αδιάστατο και είναι ακίνητα φορτία και όπου ο νόμος είναι αντίστροφος του 
τετραγώνου και εκεί η ε0 είναι αδιάστατη.  

                 

                                         ΚΒΑΝΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 220 

 

     Το ηλεκτρόνιο περιστρεφόμενο περί του κέντρου μάζας του ατόμου, έχει διακριτή 
στροφορμή που καθορίζει η σταθερά h του Plank . Έτσι θα έχουμε, 

                                      mvr=h/2π ,  mv2πr=h                             (16) 

     Όμως 2πr=nλ  και r=n/k  και λ είναι το μήκος κύματος του σωματίου, k ο κυματαριθμός 225 
και n=1,2,3,4,5,… Και p=mv=h/2πr=h/nλ, p1=h/λ και .    

                                     =       ή   =                       (17) 

       Στην κίνηση του σωματίου, ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, ήτοι, 

                                         Ε= ½ mv2+U,        επειδή η κίνηση είναι περιστρεφόμενη, ισχύει, 

                        퐸 = −    = −   = −
ħ

  230 

                                      ΔΕ=hν=hc/λ=  −
ħ

−       και U=-   η δυναμική 

ενέργεια του ηλεκτρονίου. 

     Αν εκπέμπεται φωτόνιο από την πτώση του ηλεκτρονίου από μία τελική στάθμη διέγερσης 
του  ηλεκτρονίου, σε n κατώτερη , η ενέργεια μεταβάλλεται κατά ΔΕ=hν=hc/λ του 
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εκπεμπόμενου φωτονίου  και συνεπώς θα έχουμε το εμπειρικό τύπο του Balmer, όπως 235 
γενικεύτηκε για το άτομο του υδρογόνου, 

                                                            = 푅 −    και 

                                                   R=(1/hc)	 −
ħ

 

       Άρα η θεωρία μας συμφωνεί με τα πειραματικά δεδομένα του εμπειρικού τύπου του 
Balmer για το άτομο του υδρογόνου και του γενικού τύπου και ενισχύει την αποδοχή του 240 
τύπου (15). 

 

      ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ  

                     ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

 245 

      Ισχύει,    ,                   F , = −
푟푒3

  =meve
2/re                      (18) θεωρώντας ότι το 

πρωτόνιο είναι πολύ βαρύ και σχεδόν ακίνητο. 

            Και                          eeep =(4/3)πħe
2/me                                   (19)                           

       επειδή  ve=he/me2πre, τότε, και η ε0=1met-1. 

            Έχουμε από την (18)       
푟푒3

  =meωe
2re                              (20)      250 

     και                                          re
4= 

휔푒2
                                   (21) 

και ωe=2πf=2πcR=2.068x1016 rad/sec, που είναι η συχνότητα του φωτονίου το οποίο ιονίζει 
το άτομο του υδρογόνου, που βρίσκεται στην στάθμη n=1και R= η σταθερή του Rydberg.       
  Θεωρούμε ότι συντονίζεται η συχνότητα του φωτονίου, στην συχνότητα 
περιστροφής του ηλεκτρονίου, γύρω από το πρωτόνιο στο υδρογόνο και το ιονίζει, η 255 
συχνότητα είναι η ίδια και είναι η μέγιστη στις διεγέρσεις του ηλεκτρονίου του ατόμου.      

 H (19)   eeep =(4/3)πħe
2/me δίνει,   푚 푚     ==(4/3)πħe

2   ή 

                                    ep
2/mp= 2.28x10-3 ħe

2/me
2                          (22)              

 Ο λόγος ħe
2/me

2 είναι μία σταθερή (ωr2/2π)2 όπως βρήκαμε στην (13)και,     

                  ep
2/mp= 1.532x10-11 Cb2/kgr                           (23) =σταθερό. Αλλά, 260 

                             
		 		
		

 =   eeep/me= 2.82x10-8 = eerepr/mer       (24) = σταθερό 
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Ο λόγος eeep/me είναι μία σταθερή, αφού είναι προϊόν πολλαπλασιασμού δύο σταθερών, των 
(22) και (12) και ισούται με τον ίδιο λόγο των πραγματικών τιμών. 

                                                     

    ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΩΣ ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ 265 

 

Όπως γνωρίζουμε, η κινητική ενέργεια βρίσκεται από το ολοκλήρωμα της δύναμης 
σε απόσταση x,                    Ekin=∫ m dx= ½ mv2. 

 Με τον ίδιο τρόπο, η δυναμική ενέργεια της δύναμης αντίστροφου κύβου της 
ακτίνας, θα είναι το ολοκλήρωμα της δύναμης, από μηδέν ακτίνα έως  r, 270 

                                  Ep =∫ − dr  =+
푟푒2

 

H δυναμική ενέργεια είναι θετική και ίση με την κινητική και θα είναι οι ενέργειες του 
κβαντικού αρμονικού ταλαντωτή με ενέργεια ½hf. Στον απλό αρμονικό ταλαντωτή, η 
κυκλική κίνηση μάζας με σταθερό μέτρο ταχύτητας, προβάλλεται στον άξονα x  και 
εξομοιώνεται με τον απλό αρμονικό ταλαντωτή. Έτσι και στο άτομο του υδρογόνου, η 275 
κυκλική κίνηση εξομοιώνεται με κβαντικό αρμονικό ταλαντωτή. Έτσι θα έχουμε,  

                                                 ½ mv2=  
푟푒2

 = ½ hf 

 Τότε για το φάσμα του ατόμου, θα ισχύει ΔΕ= 
푟푒2

1
푛푓
− 1

푛푖
 

 Τα δεδομένα που εξάγονται στο τέλος της εργασίας, επιβεβαιώνουν τον κβαντικό 
αρμονικό ταλαντωτή. Στην περίπτωση αυτή το άτομο προτιμά μικρότερες ενέργειες για το 280 
ηλεκτρόνιο σε στάθμες n ανώτερες και διεγείρεται όταν πίπτει σε μικρότερες, απορροφώντας 

ενέργεια.  Αλλά και αν επιμείνετε στην εξίσωση,    퐸 = −  , αυτή θα πρέπει να 

εξισωθεί με Ε=- ½ hf. 

  

         ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ LARMOR      285 

 

Από την εξίσωση epvpBp =  mpvp
2/r  προκύπτει η συχνότητα, 

                              ωp /2π = fp =epBp/mp                           (25) 

 του φασματογράφου, όπου το πρωτόνιο p εκτελεί συχνότητα fp σε μαγνητικό πεδίο 
κάθετο στην ταχύτητά του. 290 

Όταν εφαρμοστεί μαγνητικό πεδίο ΒL σε πρωτόνιο, αυτό αποκτά συχνότητα 
μετάπτωσης  fL  του Larmor. Αυτή είναι,   fL=epBL/2mp . Έτσι σε BL=1Τ, fL=47.878x106 c/sec 
(Hz). 
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Όμως, όπως αναφέρει η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ του Serway, η πραγματική 
πειραματική τιμή real (r) σε BL=1T , είναι fLr = 42.577x106 c/sec. Και επειδή οι λόγοι είναι 295 
σωστοί και όχι οι ίδιες οι τιμές όπως η «θεωρητική» fL , τότε βάσει της fL=epBL/2mp , αλλά 
και FLr=eprBLr/2mpr και 

                fLr/fL= ωLr/ωL=vLr/vL =  =0.88928           (26)                               

Οι vL ,vLr είναι η «θεωρητική» και η πραγματική real τιμή της ταχύτητας Larmor του 
πρωτονίου, επειδή μεταπίπτει ο άξονάς περιστροφής του. Οπότε επειδή το πεδίο Ε=vB, 300 
v/B=E/B2 και   

                          	 =   =0.88928                          (27)     

H (26) δίδει,     =  0.88928                          (28) 

Και                      	  = 0.791  =                       (29) 

 305 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ LARMOR ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΗ h 

 

Ο λόγος είναι (ep/mp) =2fL  στην συχνότητα Larmor και η μαγνητική ροπή είναι, 

                              μp  =(ep/2mp)hp ,    ep/mp =2μp  /hp            (30) 

Οπότε οι (28),(30) δίδουν, 310 

                                =  =0.88928                  (31)   και 

                        =  =  =μpr/47.878x106hpr    (32)     

       Οι (31),(32), δίνουν				 =42.577x106   =             (33) 

H (33) σημαίνει ότι ΒLr=BL , δηλαδή το μαγνητικό πεδίο μετρείται σωστά. 

Ήτοι,                           =0.88928                                   (34)     315 

                             epr/ mpr =8.511x107    Cb/kgr                 (35) 

και                            μpr/ hpr =42.577x106   Amp-kgr-sec   

Επειδή 
		 		
		

	= 		 		
		

=1836 και η (34) έπεται επειδή ee=ep, ee/ep=eer/epr 

                                               		 =1.563x1011 Cb/Kgr               (36) 
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 320 

                        ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 

 

Επειδή eeep/me= eerepr/mer=  2.82x10-8 =σταθερή (24) και 		 =1.563x1011 

Cb/Kgr (36), έπεται                          

                               epr=1.804x10-19 Cb =eer                 (37) 325 

Και                                          epr=1.126 ep                              (38) 

Δηλαδή                                   1 Il (1 Ιλ)=1.126  Cb                (39) 

Και συνεπώς,                         1 El (1 Ελ)=1.126 Amp            (40) 

 Έχουμε όμως, μαζί με την (34) και ep/mp=9.563x107 , 

              
		 		
		

=1836=
		 		
		 .

=1836 ,  άρα mer=( . )  330 

                                                          Και    mer=1.154x10-30     kgr      (41)  

Και                                           mpr =2.118x10-27   kgr       (42) 

H   	  = 0.791  =   (29) τότε δίνει με την (28) και BLr=BL δίνει,  

                               Vr=0.88928 V,                                (43) δηλαδή η μονάδα τάσης 
είναι, 335 

                             1 Hol (1 Ολ)= 0.88928 Volt               (44) 

Άρα η αντίσταση Rr=Vr/Ir = 0.88928/1.125= 0.791 Ohm για 1 Hol και 1 El και το 1 
Al=0.791 Ohm. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η αντίσταση στη νέα θεωρία είναι, 

                                R= Ι                        (5)  ανάλογη του ρεύματος Ι. 

Οι σχέσεις (37) και (43) επαληθεύουν την σχέση (9).  340 

 

                                      ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την ανωτέρω ανάλυση, αποδείχτηκε ότι το μαγνητικό πεδίο σωστά μετρήθηκε 
με το 1Τ, η μονάδα της τάσης Ηοl του νέου ηλεκτρομαγνητισμού είναι  1 Ηοl= 0.88928 Volt, 345 
όπως και η μονάδα του ηλεκτρικού πεδίου 1Ε=0.88928 Cb/met2, η μονάδα του ρεύματος I, η 
μονάδα δηλαδή El, είναι 1 El=0.88928 Amp, και η μονάδα αντίστασης Al, είναι 1 Al= 0.791 
Ohm. Και η μονάδα φορτίου Il, είναι 1 Il= 0.88928 Cb. Η πραγματική τιμή της ταχύτητας, σε 
επιλογέα ταχύτητας Εr/Β, είναι vr=0.88928v και η v εκτιμάται από τον λόγο Ε/Β. 
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 Το φορτίο του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου είναι 1.804x10-19 Cb και η μάζα του 350 
ηλεκτρονίου mer=1.154x10-30 kgr και η μάζα του πρωτονίου mpr =2.118x10-27 kgr.  

Από την (13) γνωρίζουμε την σταθερή  ħe/me=  ħer/mer=ωere
2 =1.159x10-4 met2/sec, 

και  ωe=2.068x1016 rad/sec η συχνότητα ιονισμού του ηλεκτρονίου πρώτης στάθμης του 
ατόμου του υδρογόνου, που είναι και η συχνότητα περιστροφής του ηλεκτρονίου που 
απορροφά αυτή το φωτόνιο, αυτής της συχνότητας.  Τότε re

2= 1.159x10-4/ω και re= 0.7486 Å. 355 

Τότε από τον τύπο    re
4= 

휔푒2
     (21)  έπεται, ε0=

휔푒2푟푒
4 = 0.501 met-1 

Η πραγματική σταθερή her=mer (he/me)= 8.4x10-34 και ħ= 1.337χ10-34.  

Η πραγματική μer=herfer= 6.565x10-23 Amp-met2 (fer=eer/2mer= 7.816x1010Hz). Και για 
το spin του ηλεκτρονίου μser=(her/2)fer=3.28x10-23 Amp-met2.  

Η πραγματική τιμή του μpr=hprx42.577x106=3.576x10-26 Amp=met2 (her=hpr) και για 360 
το spin του πρωτονίου μspr=(hpr/2)x42.577x106= 1.788x10-26 Amp-met2.  
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