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                                                                             Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

     Έχει διατυπωθεί από την κατεστημένη φυσική, ότι ο αριθμός του Avogadro είναι, 

                                               ΝΑ=F/e  

Όπου F= από την σταθερά του Faraday=96500  Cb και e=1.6x10-19 Cb, το στοιχειώδες 
φορτίο. Εδώ θα εξετάσουμε την αληθοφάνεια των μεγεθών αυτών. 

 

                  Ο ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ FARADAY 

 

     Σε ένα βολτάμετρο, ηλεκτρολύουμε διάλυμα Cu2SO4 σε νερό και η άνοδος του 
βολταμέτρου αποτελείται από ηλεκτρόδιο χαλκού και η κάθοδος από λευκόχρυσο. Στο 
διάλυμα διίστανται ιόντα Cu++  και SO4

-- και ο χαλκός συλλέγεται στην κάθοδο. Στην άνοδο 
τα ιόντα SO4

--  σχηματίζουν εκ νέου CuSO4 που πάλι διίσταται σε ιόντα. Έτσι έχουμε διαρκή 
εναπόθεση χαλkού στην κάθοδο και μείωση του ηλεκτροδίου ανόδου χαλκού. Ο Faraday 
διατύπωσε τον εξής νόμο που διέπει την ηλεκτρόλυση, 

                                                m= ଵ
ଽହ

  

 Q 

όπου 1/96500 = σταθερά του Faraday και F=96500, Α=ατομική μαζα (εδώ χαλκού), n= 
σθένος ιόντος  (εδώ χαλκού) και Q το ηλεκτρικό φορτίο που διαπερνά τον ηλεκτρολύτη. Το 
m  σε γραμμάρια, είναι το γραμμοϊσοσοδύναμο του χαλκού που επικάθεται στην άνοδο, αν 
διαπεράσει φορτίο Q=96500 Cb. Και Cb=It=1Ampere.t   . Αν σε ένα δευτερόλεπτο περάσει 
από τον ηλεκτρολύτη ρεύμα 96500 Ampere ,τότε επειδή το σθένος n=2, επικάθεται στην 
άνοδο ποσότητα 31.6 gr χαλκού.   

 
                    Η ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ AVOGADRO 

 

Είναι                                               ΝΑ=F/e =6.02x1023=atoms/gr-at 

για τον χαλκό.       

ΟΜΩΣ. 

     Το ρεύμα Ι, αποτελείτο και από τα θετικά ιόντα του χαλκού και της θειϊκής ρίζας. 
Συνεπώς τον χρόνο t διέρχονται δύο ρεύματα Ι=Ι1+Ι2 και Ι1=Ι2=Ι/2. Συνεπώς το φορτίο Q για 
τον χαλκό θα είναι Q1=Q/2=48255 Cb. 



     Αλλά και πάλι, ο χαλκός θεωρείται δισθενές ιόν, άρα λοιπόν το ρεύμα και το φορτίο που 
ανήκει στον χαλκό, θα έχει τα μισά ιόντα χαλκού που επικάθoνται στην άνοδο. Άρα 
μονοσθενής χαλκός και συνεπώς ένα ιόν, θα έχει Qi=Q1/2=Q/4= 24127.5 ιόντα χαλκού. Τότε 
ο αριθμός του Avogadro , δεν είναι ο καθιερωμένος και λάθος υπολογίστηκε.  

     Υποστηρίζουμε, ότι λάθος είναι και η σταθερά e που υπολογίστηκε στο πείραμα Millikan 
και αυτό επειδή στο ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, αποδείξαμε ότι λάθος υπολογίζεται η τάση V, που χρησιμοποιήθηκε και στο 
πείραμα Millikan. Και συνεπώς και οι ατομικές μάζες υπολογίστηκαν λάθος. 

 

            ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 

     Η μονάδα ρεύματος Cb, ορίστηκε στην ηλεκτρόλυση ως εξής, 

Ένα Cb (Κουλόμπ), είναι το ηλεκτρικό φορτίο, το οποίο διερχόμενο σε υδατικό διάλυμα 
νιτρικού αργύρου (AgNO3), αποχωρίζει στην κάθοδο μάζα αργύρου 1.118 mgr.  

Ένα Ampere, είναι η ένταση συνεχούς ρεύματος, που σε ένα δευτερόλεπτο όταν διέρχεται σε 
υδατικό διάλυμα νιτρικού αργύρου, αποχωρίζει στην κάθοδο μάζα αργύρου 1.118 mgr. 

     Όπως διαπιστώσατε ο ορισμός των μονάδων είναι αυθαίρετος. Συνεπώς το               
1Watt= 1joule/sec= 1Kgr.met2/sec2= 1Volt.1Ampere,  δεν είναι σωστός. Και για τον 
επιπρόσθετο λόγο, ότι δεν μετρήθηκε σωστά η τάση, αλλά φυσικά γιατί θα ήταν δραματική 
σύμπτωση το 1 Ampere να συμπίπτει με το 1 Watt.  

    

    


