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ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΗΜ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ 
ΘΕΩΡΙΑ 

 
                                                                                        ΑΛΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 

 

                                        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

     Με τις εργασίες μου το 2013 πάνω στον ηλεκτρισμό, τον αναθεώρησα και τον βελτίωσα και 
ήδη είμαι στην θέση να υποδείξω στην επιστήμη τα λάθη της. Ο νόμος του ΟΗΜ ανάγεται σε 
είδος ηλεκτρικής πίεσης, που ασκεί η πηγή, όταν έχει την πραγματική ηλεκτρική διαφορά 
δυναμικού και συγκεκριμμένα η ηλεκτρική τάση που αποδέχεται η φυσική, αντιστοιχεί στην 
ρίζα της πραγματικής ηλεκτρικής τάσης, όπως στην ρίζα πίεσης του υγρού που ρέει σε σωλήνα. 

     Η ολόκλήρωση της επίσκεψής μου στον ηλεκτρισμό, έγινε προσπαθώντας να διατυπώσω 
την ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Έμπαινε το ερώτημα τι σχέση έχει το ηλεκτρικό δυναμικό του ατόμου, 
με το ηλεκτρικό δυναμικό, την ηλεκτρική τάση μιας ηλεκτρικής πηγής.  

 

                                    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

     Όπως κάθε μεγάλη θεωρία, στην φυσική φιλοσοφία των αρχαίων συγγραφέων, τα 
μαθηματικά και την φυσική, χρειάζονται οι αρχές, οι ορισμοί ,τα αιτήματα και τα αξιώματα.  

     Εδώ προϋποθέσεις της θεωρίας είναι η ταχύτητα του φωτός που εμείς προσδιορίσαμε 
c=47.3x106 met/sec σε πίεση 8 mbar αερίου Νέον, καθώς και ότι μετρήθηκαν σωστά τα μήκη 
κύματος του φωτός. Έτσι παράλληλες προϋποθέσεις είναι το πρότυπο μέτρο 1met και η μονάδα 
χρόνου 1sec, καθώς και ο τύπος του Balmer, όπως γενικεύτηκε, για τα μήκη κύματος 
ακτινοβολίας που εκπέμπει το άτομο του υδρογόνου. 

      Χρησιμοιποιείται η επαγωγή ως μεθοδολογία ανάπτυξης της θεωρίας, σε όλη την έκταση.   

 

                                 Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
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     Ένα σωμάτιο της φύσης, πιθανόν να είναι ηλεκτρικός φορέας, δηλαδή να έχει ηλεκτρικό 
φορτίο. Συμβολίζουμε με e τον ηλεκτρικό φορέα και καθιερώνουμε, ορίζουμε, ότι το ηλεκτρικό 
ρεύμα είναι ροή αυτού του φορέα, οπότε το ρεύμα ορίζεται ως I=e/t. 

     Στο άτομο του υδρογόνου από όπου ξεκινά η ύλη και τα στοιχεία της, ο ηλεκτρικός φορέας 
περιστρέφεται κυκλικά περί κέντρου, οπότε έχει ηλεκτρικό ρεύμα Ι=e/t. Όμως t είναι ο χρόνος 
και η κυκλική περιφορά γίνεται σε περίοδο Τ, οπότε I=e/T=ef, και f είναι η συχνότητα 
περιφοράς του σωματίου (ηλεκτρικής φυσαλίδας αιθέρα, σύμφωνα με την κοσμοθεωρία μου 
ΤΟ ΙΔΙΟΝ1) και συνδέεται έτσι το συνεχές ρεύμα μα το εναλλασσόμενο, δηλαδή το λεγόμενο 
συνεχές ρεύμα είναι υψηλής συχνότητας εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα.  

      Ασκούμε πάνω στον ηλεκτρικό φορέα e ηλεκτρικό πεδίο και τότε, 

                                   eE=ma=mΔx/Δt2 =eV/L 

    Το V είναι το πραγματικό ηλεκτρικό δυναμικό όταν ασκείται στο ηλεκτρικό πεδίο Ε=V/L. 

     Τότε,  V=k(m/e)v2 όπου k μία σταθερά και v η ταχύτητα μετατόπισης του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

      Αλλά2 σε ένα αγωγό με φορείς Ν, Ι=Ne/t=NeL/tL=Nev/L=NeAv/LA=NeAv/Vol και 

                                              V=I/neA         (A=διατομή αγωγού μήκους L και όγκου Vol) 

     Οπότε v=I/neA (n=N/vol). Τότε, 

                                            V=k(m/n2e3A2)I2.  

 

                                ΠΩΣ ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΑ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ 

 

       Τα βολτόμετρα3 λειτουργούν όπως τα γαλβανόμετρα, δηλαδή όπως τα αμπερόμετρα. Στα 
αμπερόμετρα οι αντιστάσεις είναι μικρές σε μικρό ρεύμα, ενώ στα βολτόμετρα μεγάλησε 
μικρές τάσεις.  

      ΄Ετσι, όπως στα αμπερόμετρα την ένδειξη του ύψους των Volts, αυτών που εννοούν τα 
βολτόμετρα που λειτουργούν με τον νόμο του ΟΗΜ, την δίδει το ύψος της ταχύτητας του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή επηρεάζει τους ηλεκτρομαγνήτες των αμπερομέτρων και των 
βολτομέτρων και αποκλίνουν ώστε να δίδουν το ύψος του ρεύματος και της τάσης ΟΗΜ. Δείτε 
ένα αμπερόμετρο στο σχήμα 1 (Wikipedia), το ρεύμα περνά από το πηνίο που βρίσκεται μέσα 
στο μαγνητικό πεδίο και εκτρέπεται, όταν περνά ρεύμα και διαβαθμίζεται η εκτροπή, ανάλογα  
με την ταχύτητα του ρεύματος. 

 

 

 

 

                                                           
1 THE TOTAL THEORY, International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research, 
Apr2020-Sept2020  
2 ΦΥΣΙΚΗ Halliday-Resnick, σελ. 127 
3 ΦΥΣΙΚΗ Αλκίνοου Μάζη , σελ. 137 
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                                                 ΣΧΗΜΑ 1 

                                             

                                                Ampere meter 

       Το Αμπερόμετρο μπαίνει στην σειρά στο κύκλωμα ρεύματος, δηλαδή κόβουμε τον αγωγό 
και συνδέουμε τα δύο άκρα του με τους ακροδέκτες του αμπερομέτρου. Έτσι αν 
παρεμβάλλουμε στο κύκλωμα σε σειρά, μία αντίσταση R, το ρεύμα θα πέσει, επειδή η ταχύτητα 
του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό πέφτει.  

     Αλλά στο βολτόμετρο οι ακροδέκτες του, εφάπτονται σε δύο μέρη του αγωγού, δηλαδή  
παρεμβάλλονται παράλληλα. Έτσι π.χ. όταν η αντίσταση είναι ανάμεσα στους εφαπτόμενους 
ακροδέκτες του αγωγού, μέσα στον οποίο πέφτει η ταχύτητα ρεύματος και το ίδιο το ρεύμα και 
η τάση. Τότε το ρεύμα βραχυκλώνεται (όταν οι ακροδέκτες του βολτομέτρου ακουμπούν 
παράλληλα τον αγωγό) και τότε η ηλεκτρική πίεση είναι μεγάλη, μεγάλη και διαφορετική η 
ταχύτητα του ρεύματος (από αυτό του αμπερομέτρου) και το διαβαθμισμένο βολτόμετρο, δίνει 
αυτό που διατύπωσε ο ΟΗΜ ως ηλεκτρική τάση και αυτή έχει διαβαθμιστεί κατάλληλα.  

             

                          ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΣΗ,ΤΟ VOLTAGE ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ OHM   

 

     Μία ηλεκτρική πηγή, μία μπαταρία π,χ. έχει ένα ηλεκτρικό δυναμικό, που είναι αυτό που 
εμείς δώσαμε, V=k(m/n2e3A2) I2 . Αυτό το ηλεκτρικό δυναμικό, ασκεί μία ηλεκτρική πίεση για 
ροή ρεύματος, όταν το κύκλωμα είναι κλειστό.  

     Το φυσικό ισοδύναμο μοντέλο, είναι η πίεση των ρευστών. Το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει 
ταχύτητα v, είναι σαν την ταχύτητα του νερού v σε έναν σωλήνα. Στον σωλήνα υπάρχει 
διαφορά πίεσης p και υπάρχει ροή του νερού. Όπως δείξαμε, στο ρεύμα έχουμε την διαφορά 
δυναμικού ή τάση και στην ροή υγρού σε σωλήνα θα έχουμε διαφορά πίεσης p, δηλαδή,  

                                      p2 –p1 =Δp= (F2 /S2)-F1/S 1   και 

                          𝛥𝑝 =  −  
΄

΄
 = −

΄
 = 𝑏𝜌𝑣 − 𝑏΄𝜌𝑣  

Όπου bΔx=L =μήκος ροής υγρού στο σωλήνα, σε Δt και ρ=m/Vol , Vol= ο όγκος της ροής σε 
Δt.  Και, p1+bρv1

2 =p2 +b΄ρv2
2  και η διαφορά της πίεσης είναι Δp, και αν v1

2=0 όπως σε μία 
μεγάλη δεξαμενή νερού, που το νερό μπαίνει σε αγωγό,  τότε,     Δp=b΄ρv2

2.  

      Σύμφωνα με τον νόμο του ΟΗΜ, VΟΗΜ=RI=R(neA)v. Δηλαδή ο νόμος του ΟΗΜ 
αναφέρεται στην ηλεκτρική διαφορά της πίεσης, όπως δείξαμε. Και επειδή η τάση VΟΗΜ του 
νόμου του ΟΗΜ είναι ανάλογη της ταχύτητας του ρεύματος, τότε αυτή αντιστοιχεί στην ρίζα 
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της ηλεκτρικής πραγματικής τάσης, όπως στην πίεση Δp του αντίστοιχου υγρού.  Και,           
Δp1/2 =((VOHM/R)v(nea)) =/(b΄ρ)1/2v.      αντιστοιχεί στην ηλεκτρική τάση, το ηλεκτρικό 
δυναμικό  που υποδεικνύει ο νόμος του OHM, μόνο που στην πραγματικότητα είναι ανάλογο 
της ρίζας της πραγματικής ηλεκτρικής τάσης που εμείς υποδεικνύουμε και που είναι η σωστή.   

 

                                ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

 

     Το ρεύμα διαρέεται από τα άτομα του αγωγού. Τα άτομα πάλλονται ανάλογα με το ρεύμα 
που περνά και έτσι έχουμε ηλεκτρική ενέργεια. Στους αρμονικούς ταλαντωτές όπως είναι τά 
άτομα, η δυναμική ενέργεια είναι ίση με την κινητική. Και η ροή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι 
μεταβολή της δυναμικής ενέργειας, συνεπώς και της ίσης κινητικής. Ορίζουμε λοιπόν την 
ειδική ηλεκτρική ενέργεια, ως Ε=(mv2)/Vol=ρv2. Τότε στην Δp=ρv2  το (Δp/ρ)1/2 = v. Η ειδική 
ηλεκτρική ενέργεια των ταλαντωτών, ασκεί την ηλεκτρική πίεση Δp.  

 

                       ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ 

 

     Η «απόδειξη» της ύπαρξης ηλεκτρονίων, έγινε από τον Edison, ο οποίος κατασκεύασε και 
την λάμπα πυρακτώσεως. Αυτός φέρει όλη την ευθύνη για την δημιουργία της φυσικής. 

     Σε μία λάμπα πυρακτώσεως, έβαλε μεταλλική πλάκα μέσα στην λάμπα και σχημάτησε 
ηλεκτρική τάση μεταξύ του νήματος πυρακτώσεως από βολφράμιο και της πλάκας (όπως στο 
σχήμα)4.  Παρατηρήθηκε ροή συνεχούς ρεύματος. 

                                            

     Ο Edison υπέθεσε ότι το νήμα πυρακτώσεως από βολφράμιο, εκπέμπει ηλεκτρόνια και έτσι 
«αποδείχτηκε» η ύπαρξη ηλεκτρονίων. 

     Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νήμα πυρακτώσεως εκπέμπει φωτόνια, σε υπέρυθρο, φωτεινό 
και υπεριώδες φάσμα. Τα φωτόνια είναι υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, 
δηλαδή υψηλής συχνότητας εναλλασσόμενα ρεύματα. Αυτά πίπτουν στην μεταλλική πλάκα 
αφού κερδίσουν κάποια ενέργεια από την διαφορά δυναμικού και προκαλούν το συνεχές 

                                                           
4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, σελ. 419 
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ρεύμα. Το υψίσυχνο εναλλασσόμενο ρεύμα, πάνω από την υπέρυθρη συχνότητα, στα άτομα 
του ηλεκτρικού αγωγού που την έχουν, είναι το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. 

     Δεν νομίζω ότι πρωτοτυπώ, ήδη η κατεστημένη φυσική δέχεται τον τύπο, I=ef, δηλαδή το 
συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, είναι ίσο προς το γινόμενο του περιστρεφόμενου ηλεκτρικού 
φορτίου, επί την συχνότητα περιστροφής. Έτσι στο φαινόμενο Edison, το συνεχές ρεύμα που 
παρατηρήθηκε, είναι υψηλή συχνότητα ταλάντωσης των ατόμων του αγωγού, που προκλή-
θηκε από την συχνότητα ταλάντωσης των φωτονίων. 

      Έτσι δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια και συνεπώς ούτε πρωτόνια που ακολουθούν αυτά. 

Δείτε και τον καθοδικών ακτίνων σωλήνα στο κατωτέρω σχήμα. Η κάθοδος συνήθως 
αποτελείται από νήμα βολφραμίου, βρίσκεται μέσα στον θέλαμο Vehnelt, όπου περνά μεγάλο 
ηλεκτρικό ρεύμα (5-7 Amp) και θερμαίνεται (υπάρχει και η ψυχρή κάθοδος). Η κάθοδος 
εκπέμπει φωτόνια που περνούν σε διαδοχικές ανόδους. Οι άνοδοι επιδρούν στην δομή του 
φωτονίου (αυτό είναι δύο κυκλικά ρεύματα που ταλαντώνονται). Με την επίδραση των 
ανόδων, αυξάνονται οι αποστάσεις των ηλεκτρικών δακτυλίων και τότε όταν περνούν από τους 
ηλεκτρικούς πυκνωτές (ή μαγνητικά πεδία, ή ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο) και εκτρέπονται 
από την ευθύγραμμη διάδοση.  

                          

      Αλλά δείτε και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, 

                                     

Το φως προσπίπτει στην κάθοδο, η οποία εκπέμπει φωτόνια, αλλά τώρα υπάρχει διαφορά 
δυναμικού, όπως στα προηγούμενα παραδείγματα και δημιουργείται ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

                                         Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
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     Χρησιμοποίησαν στο Εθνικό Φυσικό Εργαστήριο στην Αγγλία, ηλεκτρομαγνητικό 
αντηχείο και πέτυχαν συντονισμό σε συχνότητα f=9.4983x108 Hz, ηλεκτρομαγνητική κυκλική 
κοιλότητα5. Το αντηχείο ήταν κυκλικό ακτίνας κοιλότητας r=3.25876 cm και μήκους 
d=15.64574 cm. Όπως γνωρίζετε το ηλεκτρομαγνητικό κύμα έχει ηλεκτρικό πεδίο € και 
μαγνητικό Β. Από τον νόμο αντίστροφου κύβου που βρήκαμε, το ηλεκτρικό πεδίο είναι, 
€=e/dπr2 και το μαγνητικό, Β=μ0Ι/2πr, Ι=ef. Και, 

                                        E/B =2/fdrμ0ε0 =0.35949      

    Αν στην κοιλότητα επιτεύχθηκε συντονισμός και ταυτόχρονα τα δύο άκρα της κοιλότητας 
ήταν δεσμοί κύματος, το ένα κύμα συνέβαινε σε 2d απόσταση, δηλαδή ξεκινούσε και 
επέστρεφε στην αρχή στην κοιλότητα μήκους d και τότε η ταχύτητα του ηλεκτρομαγνητικού 
κύματος ήταν     c=2df=(4/rμ0)(B/E)= 297.215x106 met/sec. Η ταχύτητα αυτή που  συμβαίνει, 
είναι πολύ κοντά αυτής που αποδέχεται η φυσική. 

     Αλλά, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην κοιλότητα, οι δύο αντίθετοι ηλεκτρικοί δακτύλιοί 
τους, σχημάτιζαν ηλεκτρικό ρεύμα κάθετο στην διάδοση και της κοιλότητας. Αυτό το 
ηλεκτρικό ρεύμα, σημάτιζε κυκλικό μαγνητικό πεδίο γύρω του, το Β=μ0Ι/2πr. Αυτό το 
μαγνητικό πεδίο, ακουμπούσε στην κοιλότητα, μόνο στην ακτίνα r. Έτσι το μαγνητικό πεδίο 
στα τοιχώματα της κοιλότητας, είναι Β=μ0Ι/r και η ταχύτητα του φωτός c=297.215x106:2π=  
47.3x106 met/sec. 

 

                            H ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

 

     Παραθέτω στοιχεία της ΤΕΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ που εκπονώ, για να μας 
βοηθήσουν στην διατύπωση των ηλεκτρικών μεγεθών.  

     Θα γνωρίζετε την θεωρία του Bohr για το άτομο του υδρογόνου. Δέχεται ηλεκτρικό πεδίο 
του πυρήνα Ε=-k/r2 και ηλεκτρικό δυναμικό V=-k/r. Στις διαδοχικές θεωρίες του ατόμου του 
υδρογόνου που εξελίσσω, μάλλον φθάνουμε στην τελική τους κατάληξη, που είναι Η ΤΕΛΕΙΑ 
ΘΕΩΡΙΑ. Αυτό το δυναμικό V, προσπάθησα να συμβιβάσω με το VOHM και προέκυψε αυτή 
εδώ η εργασία.  

      Στην ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ, όπως και σε αυτές  που εκπόνησα και που καταλήγουν εδώ, το 
άτομο του υδρογόνου αποτελείται από δύο ίδιες φυσαλίδες αραιού αιθέρα, που περισρέφονται 
περί του κέντρου τους κυκλικά και επειδή διαφέρει η κίνησή τους κατά π γωνία, είναι αντίθετοι 
ηλεκτρικοί φορείς, ή όπως εσείς ξέρετε, έχουν αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο. Μάλιστα είναι το 
ηλεκτρικό φορτίο e2=mp, στο άτομο του υδρογόνου και m είναι η μάζα της μίας φυσαλίδας από 
τις δύο του ατόμου.    

 

 

 

 

 

                                                           
5 ΦΥΣΙΚΗ Halliday-Resnick , σελ 357, παράδειγμα 3 
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                                                         ΣΧΗΜΑ 2 

 

 

                                          

 

 

 

      Στο σχήμα 2 τα δύο φορτία, είναι αντίθετα και περιφέρονται περί κέντρου. Έλκονται 
ηλεκτρικά επειδή έχουν αντίθετα φορτία, αλλά έχουν και ίση μαγνητική έλξη, επειδή 
συμπεριφέρονται σαν παράλληλοι αγωγοί ρεύματος. Καταργούμε προσωρινά την ύπαξη 
φορτίων με την έννοια που ξέραμε, αλλά και της μάζας Ισχύει ικανοποιητικά η εξίσωση για 
κάθε φυσαλλίδα, 

                                           a=ω2(r/2)=v2 /(r/2)=  

Στο άτομο αυτό του υδρογόνου και στην πρώτη στάθμη και σε όλες τις στάθμες, η ταχύτητα 
περιφοράς είναι v=c,το άτομο με τις δύο φυσαλλίδες είναι ένα δεσμευμένο φωτόνιο. Από 
πειραματά6 μου και σωστότερο υπολογισμό από αυτόν που έκανα7 (δεν πρέπει να γίνει 
πολλασιασμός με 2π, (δηλαδή ισχύει 297,215x106 :2π), και c=47.3x106 met/sec. Αλλά και 
αποδεχόμενοι ότι το μήκος κύματος του φωτός μετρήθηκε σωστά, όπως στο υδρογόνο, αλλά 
και με τον εμπειρικό τύπο του Balmer, βρίσκουμε ότι το κύμα περιφοράς της φυσαλλίδας στην 
πρώτη στάθμη, είναι λ1=91.11 nm και συνεπώς το r/2=1.45x10-8 met. Τα μήκη κύματος της 
εκπομπής από το υδρογόνο, ήταν από άτομα υδρογόνου σε 8 mbar πίεση. Τότε  βρίσκουμε 
ω1=3.262x1015 rad/sec, f=5.19x1014 Hz.  O εμπειρικός τύπος του Balmer8 για την δεύτερη σειρά 
κυμάτων εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου είναι, 

                                         = 𝑅( − )          R=1,097x107 met-1 

Εμείς εδώ διατυπώνουμε, όπως θα αποδείξουμε παρακάτω, ότι ο εμπειρικός τύπος του Balmer 
και ο γενικευμένος αντίστοιχος τύπος, αντιστοιχεί σε στάθμες ακτίνων των διαφορετικών 
ατόμων υδρογόνου και όχι του ίδιου ατόμου. 

      Τότε το φορτίο στην θεωρία μας μέχρι εδώ είναι, e= 𝜋𝑣 𝑟  =3.97 met2sec-1      

Αλλά το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι,      Ε=         

      Ολοκληρώνω, όπως διατυπώθηκε στο OVERTURNING OF INFINITESIMAL 
CALCULUS AND RESTORATION OF THE SUPERIOR MATHEMATICS9 στην 

                                                           
6 Σε σωλήνα Νέον πίεσης 8 mbar μήκους ηλεκτροδίων 21 cm συνδεμένα με PLL, όταν η συχνότητα 
του PLL έφθανε στα 114.4 MHz, η τάση των ηλεκτροδίων αύξανε απότομα. To μήκος κύματος ήταν 
2x21=42 cm. 
7 See, THE ABSOLUTE THEORY OF PHYSICS International Journal of Mathematics and Physical 
Sciences Research, Apr2020-Sept2020 
8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ, Περιστεράκη, Κουγιουμτζέλη, σελ, 518 
9 International Journal of Mathematics and Physical Sciences Research, Oct2020-Mar2021 
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επιτάχυνση των δύο φυσαλίδων  (και το ολοκλήρωμα το συμβολίζουμε με C-1 (r) ) και τότε    
είναι,  C-1(c2/r/2)(r) =c2/2. Για το άτομο των δύο φυσαλίδων το ολοκλήρωμα είναι 2C-1(r)= c2. 
Η ταχύτητα αυτή αντιστοιχεί στην κινητική ενέργεια της φυσικής και το cr/2, αντιστοιχεί στην 
στροφορμή και c2:cr/2= 3.262x1015 rad/sec, που βρήκαμε. 

 

                      Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 

     Το ηλεκτρικό δυναμικό είναι, 

                             V= Er=      = (3/2π)1/2 c/r  = (3/2π)1/2 ω. Ε=ηλεκτρικό πεδίο. 

      Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρικό ατομικό δυναμικό στην ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ, έχει διαστάσεις κυκλικής συχνότητας, είναι διάνυσμα όπως το μαγνητικό πεδίο Β 
και εδώ,  V=1.123x1015 rad/sec=ω και fv=1.787x1014 Hz. Βέβαια μιλούμε για το ηλεκτρικό 
δυναμικό, όπως το αναλύουμε έως εδώ στην ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ και το οποίο είναι μονάδες 
κυκλικής συχνότητας. 

 

                                     TO ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΡΕΥΜΑ 

 

     Αυτό είναι, IV =efv= 7.09x1014 met2/sec2 =0,317c2 (το c=47,3x106 met/sec). Αλλά όπως 
αποδείξαμε παραπάνω, c=I/neA=IL/Ne, στο έτομο του υδρογόνου, όπου Vol=AL=Lπ(r/2)2, 
n=N/Vol. Τότε, 

                        eV=Iv=7.09x1014 = 0,317c2=0.317(1/n2e2A2)I2 =0,317(L2/N2e2)I2. Αυτή η 
φόρμουλα ισχύει, αφού στο άτομο eV=IV=2πfe.  (N=1 στο άτομο, αντιστοιχεί σε μία η 
φυσαλλίδα). 

Αν λύσετε αυτή την εξίσωση, θα βρείτε Ι=2.05x1015 met2/sec2 και τότε f=I/e=5.17x1014 Hz. 

     Αλλά επιλύοντας την εξίσωση για το άτομο, βρήκαμε το μέγεθος της σταθεράς k=0.317.  

    Δείτε τώρα,  V=k(1/n2e3A2)I2= k(1/n2e3A2)(VOHM
2/R2)=k(L2/N2e3)(VOHM 

2/R2).  

N/L είναι η γραμική πυκνότητα των ηλεκτρικών ταλαντωτών φορέων του αγωγού. Επειδή το 
ηλεκτρικό δυναμικό, είναι ίσο των ηλεκτρικών δυναμικών (όπως ηλεκτρικών διπόλων) σε 
σειρά γραμμική (προστίθενται τα επί μέρους δυναμικά σε γραμμική κατεύθυνση) και δεν 
εξατράται από παράλληλα ηλεκτρικά δυναμικά, τότε το Ν/L =1/b , b=σταθερά και,  

                            V=0.317b2(1/e3)(VOHM
2/R2) 

                                     V/VOHM
2=0.317b2(1/e3)/R2 

       Αλλά σημειώστε ότι η R του ατόμου, επειδή το 1 Ohm είναι αυθαίρετο και πρότυπο που 
φυλάσσεται στο Bureau and Standards της Ν.Υ. δεν υπολογίζεται σωστά, δεν συσχετίζεται με 
τις μονάδες sec, met κλπ.         

      Γενικεύουμε λοιπόν τον τύπο που βρήκαμε για το άτομο και στον μακρόκοσμο ισχύει,                

                        V= k(L2/N2e3)(VOHM 
2/R2) 



 

9 
 

      Eπειδή R=RsL/A,  Rs=η ειδική αντίσταση, τότε, 

                         V=0.317 (A2/N2e3 Rs)VOHM
2  .  

Βέβαια όσοι διαβάσατε την ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει, m=e2 για την μία φυσαλλιδα, ή όσοι δέχεστε ότι για το ένα πρωτόνιο της 
κατεστημένης φυσικής, ισχύει το ίδιο. Ο παραπάνω τύπος εξαρτάται από την ειδική αντίσταση 
και τη διατομή Α του αγωγού, και την πυκνότητα n των ηλεκτρικών φορέων στον αγωγό.  

 

                               ΑΛΛΑ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ eb
2=mb 

  

      Για το άτομο του υδρογόνου, ιχύει ο νόμος έλξης, που αποδεχτήκαμε από την ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ήδη, δηλαδή, 

                       
( )  

𝑒  + μ0(ebf)22π(r/2)/2πr= mb ω2(r /2)         eb=το φορτίο της φυσαλίδας, 

(Iunit/f= 1.93x10-15 =eb ).  

Όπου, ebf=Iunit το ρεύμα που έχει μία περιστρεφόμενη φυσαλίδα, και που είναι αποδοχή αυτό 
και αντιστοιχεί στην πρώτη στάθμη του υδρογόνου και το ½ στην αρχή του τύπου μπαίνει 

επειδή, 
( )  

𝑒  = μ0(ebf)2/2 (από υπολογισμούς μου) και mb=μάζα της φυσαλίδας. Από την 

2μ0(ebf)2/2= mb ω2(r /2) βρίσκουμε μ0=0.45μ΄0 , μ΄0 η τιμή είναι της κατεστημένης φυσικής. 

Είναι δε, eb =Iunit /f=1.934x10-15 που είναι το φορτίο της φυσαλίδας και φυσικά το eb είναι 
διαφορετικό από το ep του πρωτονίου της κατεστημένης φυσικής.  

     Τώρα το δυναμικό V, όπως ήδη κάναμε πριν που το πολλαπλασιάσαμε επί e, θα το 
πολλαπλασιάσουμε επί eb και, 

                         eb V=   ( )
( ) /  

𝑒 = 0.54 Iunit 

    Και, ebV= IV=0.317c2eb. Ισχύει, eb=1.93x10-15.  

Τώρα πλέον, Ι=Νeb/T=NebL/LT=Nebv/L=NebvA/Vol,    και  v=I/nebA (v=c στην πρώτη στάθμη 
του υδρογόνου), και, 

                            ebV=0.317             και            V=0.317       

Αυτό είναι το ηλεκτρικό δυναμικό για το άτομο του υδρογόνου, όπου αντικαθιστούμε n=N/LA   

 Και για το άτομο του υδρογόνου που έχει δύο φυσαλκίδες, Ι=2x1.93x10-15x5.19x1014=2 AmpA 
και για eb=1.93x10-15 CbA , L=2π(r/2),  τότε VΑ =5.49 VoltA, m=e2, (θέσαμε kgrA αντι kgr, γιατί 
το kgr δεν ταιριάζει με τις μονάδες sec, met, στο ίδιο μετρικό σύστημα).  

     Αν αποδεχτείτε 2eb
2=mA=7.44x10-30 unit of mass, τότε unit of mass=kgrA=mp/mA=224.435 

kgr.  Και unit of charge CbA επειδή eb=1.93x10-15, CbA=e/eb= 82.9 μCb (εδώ το e=1.602x10-19 
Cb) , AmpA= 82.9 μAmps. To CbA , AmpA και το kgrA, ταιριάζουν στο sec και το met, στο 
απόλυτο σύστημα μονάδων, όπου προϋποτίθενται οι μονάδες sec, met. Οι μονάδες Cb, Amp, 
kgr, sec, met είναι αυθαίρετες και ασύνδετες μεταξύ τους, ενώ του απολύτου συστήματος, 
προϋποθέτουν τις αυθαίρετες μονάδες sec, met και μετά όλες απρρέουν από από αυτές.  
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Αλλά το φορτίο e=1.602x10-19 Cb καθορίστηκε στο πείραμα Millikan που έγινε σε πίεση μίας 
ατμόσφαιρας για τις σταγόνες ελαίου, ενώ η εκτίμηση eb=1.93x10-15 CbA έγινε από την 
ΤΕΛΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ που αξιοποίησε τα κύματα που εκπέμπει το άτομο του υδρογόνου, όταν 
αυτό είναι σε πίεση 8 mbar.        

 

                               ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ  

 

     Με το πείραμα Frank-Hertz προσδιορίστηκαν οι ενεργειακές στάθμες του υδρογόνου και 
άλλων στοιχείων10. Δηλαδή τα 13.5 electron-Volt της πρώτης στάθμης του υδρογόνου, όπως 
και των άλλων σταθμών, προσδιορίστηκαν από αυτό το πείραμα. 

      Στο σχήμα παρακάτω, υπάρχει η συσκευή του πειράματος (καλύτερη από τους Frank-
Hertz). Θερμική κάθοδος, εξέπεμπε όπως πίστευαν ηλεκτρόνια (κανόνι ηλεκτρονίων). 
Έμπεναν σε ένα θάλαμο που περιείχε αέριο όπως υδρογόνου (αρχικά ατμούς υδραργύρου). Ο 
θάλαμος του αερίου, αποτελούνταν από αγώγιμο υλικό και ήταν όλος στο ίδιο δυναμικό, ώστε 
στο αέριο το ηλεκτρικό πεδίο να είναι μηδέν. Στο κανόνι ηλεκτρονίων έθεσαν μικρό ηλεκτρικό 
δυναμικό, από 1-14 Volts. Στον θάλαμο αερίου και απέναντι από την οπή εισόδου των 
ηλεκτρονίων, υπήρχε οπή εξόδου. Η οπή εξόδου δεν ήταν σε ευθεία γραμμή με το κανόνι και 
την οπή εισόδου, γιατί όπως έλεγαν, τα ηλεκτρόνια εξόδου από τον θάλαμο, να μην 
προέρχονται από το κανόνι, αλλά από ανακλάσεις των εισερχόμενων από το κανόνι 
ηλεκτρονίων, στις διεγέρσεις των ηλεκτρονίων του υδρογόνου, όπου συγκρούονταν τα 
εισερχόμενα ηλεκτρόνια.   

                                                   Σχήμα 3 

                                         

     Όταν στο κανόνι ηλεκτρονίων η τάση ήταν 13.55 Volts, τότε μηδενίζονταν η ύπαρξη 
ηλεκτρονίων στην έξοδο. Όταν μεγάλωναν λίγο περισσότερο την τάση σε V, παρατηρούνταν 
μικρή ροή ηλεκτρονίων και υπέθεταν ότι η κινητική τους ενέργεια είναι ίση με την διαφορά 

                                                           
10 ΦΥΣΙΚΗ PSSC, Shaim-Dodge-Walter, σελ. 551-560 
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e(V-13.55). Με επίπονα πειράματα, προσδιορίστηκαν οι στάθμες ενέργειας των ηλεκτρονίων 
του υδρογόνου και άλλων στοιχείων.  

     Όπως όμως εμείς ήδη διατυπώσαμε, η θερμιονική κάθοδος που συνήθως αποτελείται από 
νήμα Βολφραμίου, εκπέμπει φωτόνια, ειδικά υπεριώδη ή ακτίνων x. Η συχνότητα των 
φωτονίων τροποποιείται από την ηλεκτρική τάση μέσα στο κανόνι (ήδη σας υποδείξαμε ότι η 
ηλεκτρική τάση αντιστοιχεί σε κυκλική συχνότητα και εδώ επηρεάζει την συχνότητα των 
φωτονίων), ανάλογα με το ύψος της και τότε συντονίζεται η ακτινοβολία σε συχνότητα 
περιφοράς των φυσαλίδων του ατόμου του υδρογόνου και ιονίζει το άτομο. Μάλιστα, στην 
έξοδο των ιόντων (τα λένε ηλεκτρόνια οι φυσικοί), επειδή εφάρμοζαν ηλεκτρική αρνητική 
τάση και μηδένιζαν την ροή, τότε οπωσδήποτε είναι ηλεκτρικά ιόντα, όχι όμως ηλεκτρόνια. 
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ, ΙΟΝΙΖΕ ΤΟ ΑΕΡΙΟ. Και το μετέτρεπε σε ιόν11, διασπώντας το διατομικό μόριο 
υδρογόνου, που διέφευγε μετά τον θάλαμο αερίου. Το ιόν, είναι στην πραγματικότητα το ένα 
από τα δύο άτομα του μορίου και μάλιστα, από την πίεση των φωτονίων που έχουν συχνότητα, 
προσδίδεται αυτή η συχνότητα στην συχνότητα του ατόμου. Έτσι αυτές οι φυσαλίδες, τώρα θα 
έχει την συχνότητα περιφοράς του ατόμου και ίδια ακτινική συχνότητα. Και επειδή η 
συχνότητα του φωτονίου που προσδίδει την ακτινική συχνότητα των φυσαλίδων, προέρχεται 
από φάσεις ταλάντωσής του που αντιστοιχούν σε αρνητικό φορτίο, είναι αρνητικό το φορτίο 
του ατόμου συνολικά, που είναι τώρα ιόν. Και με το φορτίο του φωτονίου που αντιστοιχεί στη 
συχνότητα του φωτονίου, προσδιορίζεται το ιόν του υδρογόνου. 

       ΑΡΑ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ BALMER ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΑΕΡΙΟΥ, 
και το κάθε άτομο έχει διαφορετική στάθμη ακτίνας και ενέργειας και το κάθε ένα ιονίζεται 
(δεν διεγείρεται). Επειδή f=v/λ και το λ μεταβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο του Βalmer, τότε 
και η ταχύτητα v=c της περιφερόμενης στο άτομο φυσαλλιδας είναι σταθερή και μεταβάλλεται 
η συχνότητα περιφοράς, αντιστρόφως με το κύμα. Και επειδή r=v/2πf, τότε και η ακτίνα 
μεταβάλλεται ομοίως με το κύμα. Επειδή μεταβάλλεται η συχνότητα περιφοράς f, δεν έχουμε 
ένα ελάχιστο κβαντισμένο φορτίο.  

     Επειδή το ηλεκτρικό δυναμικό (η τάση) για την πρώτη στάθμη υδρογόνου στο πείραμα 
Frank-Hertz ήταν VΟΗΜ =13.55  Volts και στο άτομο που αναλύσαμε, για την πρώτη στάθμη 
VΑ =5.49 VoltA , τότε VoltA=2.468 Volts. Η σχέση αυτή, γίνεται με την χαμηλή τάση της 
πρώτης στάθμης του πειράματος Frank-Hertz, όπου η πίεση του αερίου ήταν χαμηλή, όπως 
χαμηλή είναι η πίεση του υδρογόνου που υπολογίζεται η VA και αυτή υπολογίστηκε από την 
ακτινοβολία τπου υδρογόνου, που συμβαίνει σε χαμηλή πίεση. Άρα η σχέση των μονάδων 
τάσης προσεγγίζει την πραγματική. Αλλά η VA είναι η πραγματική τάση που αντιστοιχεί στο 
τετράγωνο του ρεύματος, ενώ η VOHM αντιστοιχεί στο ρεύμα, σύμφωνα με τον νόμο του ΟΗΜ.  

 

                                      ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΒΑΜΤΙΣΜΕΝΟ 

 

     Οι φυσικοί υποστήριξαν ότι η ύπαρξη κβαντισμένου φορτίου e=1.602x10-19 Cb αποδείχτηκε 
με το πείραμα Millikan. Όμως στην πραγματικότητα το πείραμα απέδειξε την διασπορά του 
φορττίου. 

 

 

                                                           
11 Το ιόν είναι άτομο υδρογόνου διεγερμένο με ακτινική ταλάντωση των φυσαλίδων 
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                                                      Σχήμα 4 

 

                               

 

Ο Millikan πήρε σπρέϋ λαδιού και φύσηξε με αυτό σταγόνες λαδιού, οι οποίες έπεφταν από 
μικρή οπή σε πυκνωτή. Η τρβή των σταγόνων δημιουργούσε τα ηλεκτρικά φορτία τους. 
Παρατηρούσε την πτώση των σταγόνων χωρίς ηλεκτρικό πεδίο του πυκνωτή12 και μετρούσε 
την ταχύτητα πτώσης. Μετά εφάρμοζε ηλεκτρικό πεδίο μερικών χιλιάδων Volts στον πυκνωτή 
και η ταχύτητα των σταγόνων αντιστρέφονταν, ήταν ανοδική. ΟΜΩΣ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΣΤΑΓΟΝΩΝ ΗΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΗ για την ίδια τάση. Αυτό σημαίνει ότι 
υπήρχε διαφορετικό φορτίο στις σταγόνες. Ερμήνευσαν το πείραμα, ότι το φορτίο των 
σταγόνων, ήταν πολλαπλάσια ενός στοιχειώδους φορτίου κβαντισμένου. Αλλά η 
πραγματικότητα είναι, ότι επειδή το φορτίο είναι αντίστροφο της συχνότητας ταλάντωσης 
ατόμου, που τώρα είναι ιόν λόγω ταλάντωσης ακτινικής των φυσσαλίδων, δεν είναι ένα 
ελάχιστο κβαντισμένο φορτίο. Στο πείραμα, έχουμε ίδιες συνθήκες τριβής για τις σταγόνες 
ελαίου που ίσως είναι μεταξύ τους λίγο διαφορετικές στο μέγεθος, αλλά ιονίζεται μάλλον το 
ίδιο άτομο. Το μόριο του ελαίου έχει τα περισσότερα άτομα από υδρογόνο και μάλλον άτομο, 
ή άτομα υδρογόνου ιονίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως με τον ιονισμό του υδρογόνου στο 
πείραμα Frank-Hertz .  

      Στο πείραμα Millikan η πίεση ήταν μια ατμοσφαιρας ενώ στο πείραμα Frank-Hertz το αέριο 
υδρογόνο ήταν σε μεγάλο κενό, ίσως 8 mbar όπου ακτινοβολεί. Λόγω μικρής πίεσης του 
αερίου, τα ατομά του έχουν μεγαλύτερη ακτίνα και φυσικά τα αντίστοιχα στάθμης άτομα, 
έχουν διαφορετική συχνότητα περιφοράς, δηλαδή διαφορετικό φορτίο. Έτσι, επειδή στο 
πείραμα Millikan η πίεση ήταν κανονική, το φορτίο που μετρήθηκε δεν αντιστοιχεί με  το 
φορτίο του υδρογόνου σε μικρές πιέσεις ακριβώς. 

 

                                                ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Η πραγματική ηλεκτρική τάση είναι διαφορετική από την αποδεχθείσα από την φυσική. Η 
αποδεχθήσα αντιχτοιχεί στην ταχύτητα ρεύματος, ή στο μέγεθος του ρεύματος  και η 
πραγματική αντιχτοιχεί στο τετράγωνο της ταχύτητας του ρεύματος, ή στο τετράγωνο του 
μεγέθους του ρεύματος.  

     Το ηλεκτρικό δυναμικό των ατόμων, όπως του υδρογόνου, αντιστοιχεί σε μονάδες κυκλικής 
συχνότητας και στην ηλεκτρική τάση του ηλεκτρισμού. Υπάρχει και αντιστοιχεία με την 
ηλεκτρική τάση που αποδέχεται η κατεστημένη φυσική.  
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      Το συνεχές ρεύμα λόγω της ατομικής σχέσης Ι=ef έχει υψηλή συχνότητα και που 
θερμιονικές κάθοδοι εκπέμπουν φωτόνια υψηλής συχνότητας, τα οποία αποτελούν το συνεχές 
ρεύμα που μετρείται π.χ. στα φωτοκύτταρα.  

      Στο πείραμα Frank-Hertz που καθορίστηκαν οι στάθμες ενέργειας των ατόμων, 
εκπέμπονταν από τις θερμικές καθόδους φωτόνια, που τροποποιούνταν σε ηλεκτρική τάση 1-
15 volts και μετά συγκρούονταν με τα άτομα του αερίου σε χαμηλή πίεση. Τα αέρια ιονίζονταν 
και ο γενικευμένος τύπος του Balmer, αντιστοιχεί σε στάθμη ενός ατόμου. Η κάθε στάθμη και 
ο τύπος αντανακλά πολλά άτομα, κάθε ένα με στάθμη που προσδιορίζει ο τύπος του balmer. 

     Έτσι το κάθε άτομο έχει την δική του στάθμη και όχι ένα άτομο όλες τις στάθμες. Και το 
ηλεκτρικό φορτίο δεν είναι ένα και ελάχιστο, αλλά είναι πολλά. Και το πείραμα Millikan, στην 
πραγματικότητα απέδειξε την ύπαρκξη πολλών φορτίων σε ένα άτομο, αφού πιθανών οι 
ιονισμένες σταγόνες ελαίου, αντιστοιχούσαν σε ιονισμό των ατόμων του υδρογόνου του 
ελαίου.    
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