
               ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ 

 

                                                                                             Του Αλέκου Χαραλαμποπουλου 

 

     Η μάζα του ηλεκτρονίου προσδιορίστηκε από το πείραμα Thomson, αφού είχε πρώτα 
προσδιοριστεί το φορτίο με το πείραμα Millikan. Η μάζα του πρωτονίου προσδιορίστηκε με 
τον φασματογράφο μάζας. Και ξεκινούμε από το πείραμα Thomson.  

 

                              ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ TΗOMSON 

 

                             

    Παραπάνω είναι το σχήμα του καθοδικού σωλήνα. Τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από την 
κάθοδο και υφίστανται απόκλιση από το μαγνητικό πεδίο του ηλεκτρομαγνήτη και το 
ηλεκτρικό πεδίο των πυκνωτών. Ο λόγος e/m του ηλεκτρονίου είναι, 

 

                                                =   

V= τάση μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή, Β= μαγνητικό πεδίο των ηλεκτρομαγνητών, 
L=μήκος πλακών πυκνωτή, d= απόσταση πλακών πυκνωτή, θ= γωνία απόκλισης δέσμης 
ηλεκτρονίων. Στο παράδειγμα 3.2 της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ του SERWAY , είναι, 

V= 200 V, B= 5.5x10-4 Τ,  L= 0.05 m, d=0.015m, θ= 0.2 radians. Και ο λόγος e/m= 
1.7588x1011 C/kg. 

 

                           ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

     Από τον νόμο F=qvB για κάθετα v,B , εξάγεται  F=ILB. H μέτρηση του μαγνητικού 
πεδίου έγινε όπως στο σχήμα, στην κατεστημένη θεωρία. 



            

Ένα μέρος του βρόχου ρεύματος i=I , βρίσκεται εντός του μαγνητικού πεδίου που ασκεί 
δύναμη F στο τμήμα L του βρόχου. Στην πραγματικότητα ο βρόχος ήταν πηνίο με 9 σπείρες. 

    Όμως το ρεύμα Ι των σπειρών, είναι αυτό που προσδιορίζεται από την σχέση του Ohm 
I=V/R. Όμως εμείς προσδιορίσαμε R=kI και συνεπώς  I= 푉/푘 =  √푉 k  ́  (k,k΄ σταθερές). 



    Τότε,   B=F/IL= 
(√ 	/√ 	)	

 =B    (1).    Δηλαδή το μαγνητικό πεδίο είναι αντιστρόφως 

ανάλογο της ρίζας της τάσης που εφαρμόστηκε και έχουμε ρεύμα Ι  στις σπείρες.  

     Επειδή το V μετρήθηκε σωστά από την σχέση V=W/I, όταν το Ι είναι ένα ampere (και 
συνεπώς και το Ι2 =1) και το ampere είναι αυθαίρετη μονάδα, τότε η (1), 

                             Β=  Α √훪       (2)      και Α= μία σταθερά εξαρτώμενη  από τα W, k, F. 

  Η (2) σημαίνει ότι το μαγνητικό πεδίο Β είναι ανάλογο της ρίζας του ρεύματος Ι. Αν Α=1 
τότε          Β=  √훪 .  Σε αυτή την περίπτωση , στο πείραμα Thomson πρέπει να βάλλουμε 
Β=√5.5푥10   = 0.023452.  Στην περίπτωση αυτή ο λόγος e/m =9.697x107 C/kg ήτοι είναι  
9.697x107 / 1.7588x1011 = 1/1813 . Και me= 1813x9.9x10-31= 1.65x10-27 kg η μάζα του 
ηλεκτρονίου. Δηλαδή προσεγγίσαμε την μάζα του ηλεκτρονίου προς την μάζα του πρωτονίου 
που είναι αποδεκτή (1.67x10-27kg) .  

     Βέβαια έχει δοθεί ότι χρησιμοποιήθηκε και Β=4.4x10-4T στο πείραμα Thomson, αλλά 
όπως θα προσέξατε από το παράδειγμα του πειράματος Thomson της φυσικής Serway, 
συνήθως το Β προσδιορίζεται από τα δεδομένα του πει ράματος. Υποστηρίζουμε ότι παρ’ 
όλη την πεποίθηση που δημιουργεί η δήλωση της μάζας του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου 
από την κατεστημένη φυσική, με πολλά ψηφία μετά την υποδιαστολή, ότι είναι ακριβώς 
προσδιορισμένη με τα δεδομένα τα μέχρι τούδε, θα υπήρχε μεγάλη σύγχυση στις μετρήσεις. 
Και προτάθηκαν επιλεγμένες τιμές να μας δημιουργήσουν την πεποίθηση ακρίβειας 
μετρήσεων. 

 

           Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΟΥ 

 

      Στον φασματογράφο μάζας, γίνεται επιλογή ταχύτητας σε διασταυρούμενο ηλεκτρικό και 
μαγνητικό πεδίο του πρωτονίου και κάμπτεται ακτινικά σε μαγνητικό πεδίο με ακτίνα r. Αν 
τα δύο μαγνητικά πεδία είναι ίσα, τότε ισχύει ο τύπος , 

                                                        =            

    Χρησιμοποιήθηκαν συνήθως πεδία Β=0.92 Τ, κλπ. Με την ανάλυση που ακολουθήσαμε 
πιο πάνω, εξάγεται ότι πρέπει να είχαν σύγχυση σε διαφορετικά πεδία και επέλεξαν μία τιμή 
μάζας, αυτή που γνωρίζουμε. Πάντως με την τιμή √0.92  εξάγεται τιμή πρωτονίου γύρω στα  

    1.75x10-27   kg.  

 

        ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝΙΟ ΕΧΟΥΝ ΙΣΕΣ ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ 

 

     Και μάλιστα είναι δύο ίδια φωτόνια, με διαφορά φάσης ταλάντωσης π. Δες περί της δομής 
των φωτονίων. Η κατασκευή νέων μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος βάσει της 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ που παραθέτουμε, θα δείξει και την μάζα τους. 


