
              Η ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 

                       ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΩΣ 

 

                                                                                Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

                                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Η διηλεκτρική σταθερά διαπερατότητας του κενού και η σταθερά μαγνητικής 
διαπερατότητας του κενού, συνδιάζονται και δίνουν την ταχύτητα του φωτός στο κενό, 

                                                    c=1/ඥߝఖߤఖ     

Θα δούμε ότι η σχέση αυτή, αποκαλύπτει μεγέθη από την δομή του φωτός. 

 

                         Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

      Η μέτρηση της διηλεκτρικής σταθεράς του κενού, δεν προήλθε από τον νόμο του 
Coulomb λόγω πειραματικών δυσκολιών. Προήλθε από την μέτρηση της χωρητικότητας 
πυκνωτή και για πυκνωτή παράλληλων οπλισμών ισχύει, 

 

                                              C= q/V = ߝఖA/d 

 

     Όπου C είναι η σταθερά χωρητικότητας του πυκνωτή, V είναι η τάση μεταξύ των 
οπλισμών του ,A είναι το εμβαδόν της επιφάνειας των δύο ίδιων οπλισμών και d είναι η 
απόσταση μεταξύ των οπλισμών. 

     Όπως διαπιστώνετε, η διηλεκτρική  σταθερά μετρήθηκε από τα μεγέθη πυκνωτή 
παράλληλων οπλισμών και ισούται με ߝఖ= 8.9x10-12 coul2/Nt-m2.  Αυτή είναι μία σταθερά, 
που εξαρτάται μόνο από τις διαστάσεις του πυκνωτή και δεν εξαρτάται από το μέγεθος της 
μονάδας του φορτίου. Πρόκειται για προϊόν μέτρησης, που δεν εξαρτάται από την κρίση και 
την αυθαιρεσία του ανθρώπου.  

 

 

 

 



       Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

     Όταν δύο ηλεκτρικοί, παράλληλοι αγωγοί, διαρρέονται από δύο ίσα και ομοπαράλληλα 
ρεύματα, έλκονται. Ρυθμίζουμε η απόσταση των δύο αγωγών να είναι 1 μέτρο και ισχύει ο 
νόμος έλξης, 

                                         

                                      F= μοli1i2 /2πd  

 

     Όπου d είναι η απόσταση μεταξύ των αγωγών που ρυθμίζουμε να είναι 1m, l είναι το 
μήκος των αγωγών που ρυθμίζουμε να είναι 1m, i1  i2  είναι τα δύο ίσα ρεύματα που 
ρυθμίζουμε να διαρρέουν τους δύο αγωγούς. ΟΡΙΖΟΥΜΕ σταθερά μο = 4πx10-7 Wb/Amp-m. 
Η ρύθμιση του μεγέθους των δύο ρευμάτων είναι τόση, ώστε να μετρούμε δύναμη έλξης των 
δύο αγωγών   F=2x10-7 Nt. Τότε λέμε ότι τους δύο αγωγούς ρέει ρεύμα 1 Amp  και ασφαλώς 
διαπιστώσατε ότι η μο είναι αυθαίρετη σταθερά που ορίζεται και δεν μετριέται.  

      Τότε η σχέση        c=1/ඥߝఖߤఖ   που επαληθεύτηκε , είναι προϊόν της αυθαίρετης σταθεράς 
μαγνητικής διαπερατότητας του κενού, δηλαδή είναι προϊόν ή μίας εκπληκτικής σύμπτωσης, 
ή είναι προϊόν γνώσης αποθηκευμένης στις βιβλιοθήκες από προηγούμενους πολιτισμούς και 
αυθαίρετη ρύθμιση της σταθεράς, στο μέγεθος που επαληθεύει την μέτρηση της ταχύτητας 
του φωτός.  

     Όμως ο συγγραφέας έδωσε δομή του φωτονίου και εκεί θα αναζητήσουμε το μέγεθος της 
αυθαίρετης σταθεράς.  

 

                              Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ 

 

       Το κβάντο του φωτός και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, αποτελείται από δύο 
ηλεκτρικούς κυκλικούς δακτύλιους. Έχουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία και έλκονται και 
μαγνητικά πεδία που απωθούνται.  

                                                                                Β +q 

                                             

 

                       Α -q Γ +q  

 

 

                                                                             Δ  -q 



 

     Όταν τα δύο αντίθετα φορτία βρίσκονται (στέκονται) στις θέσεις Α, Γ, , το ηλεκτρικό 
πεδίο είναι το μέγιστο και το μαγνητικό μηδέν . Όταν βρίσκονται στις θέσεις Β, Δ, το 
μαγνητικό πεδίο είναι μέγιστο και το ηλεκτρικό ελάχιστο. Το σχήμα εξηγεί πως τα 
μονοχρωματικά φωτόνια του ηλεκτρομαγνητικού αντηχείου, παράγουν την ηλεκτρική και 
την μαγνητική ενέργεια , καθώς και την πυκνότητα αυτών. 

     Το φαινόμενο είναι ταυτόχρονα κυματικό, αφού συμβαίνουν ταλαντώσεις φορτίων, που 
διαδίδονται όμως στον χώρο με ταχύτητα c. 

     Όταν οι δύο δακτύλιοι είναι στις θέσεις Α και Γ, τότε έχουμε σχέσεις πυκνωτή με την 
διηλεκτρική σταθερά που μετρήθηκε και όταν βρίσκονται στις θέσεις Β, Δ, έχουμε δύο 
ομοπαράλληλα ρεύματα (επειδή τα δύο φορτία είναι αντίθετα και κινούνται αντιπαράλληλα 
στις θέσεις αυτές).Στις θέσεις Β, Δ ισχύει η αυθαίρετη σταθερά μαγνητικής διαπερατότητας, 
γιατί αυτή διέπει το φαινόμενο. 

      Ανάλογα με το μέγεθος του φωτονίου (πχ ραδιοφωνικού ή ορατού φωτός), οι ηλεκτρικοί 
δακτύλιοι είναι διαφορετικού μεγέθους (διαφορετικό το ρεύμα τους) και συνεπώς για να 
ισχύει η ίδια μαγνητική διαπερατότητα, η απόσταση d των δύο ρευμάτων προσαρμόζεται σε 
κάθε φωτόνιο που εξετάζουμε.   


