
Några fundamentala konstanter hos naturen 
Terco marknadsför ett antal experiment där man bestämmer fundamentala konstanter med hjälp av 
utrustning från tyska Leybold Didactic.  
Några av experimenten utförs manuellt och en del genomförs via mätdataloggning av systemet Cassy 
Lab.  

1. Allmänna gravitationskonstanten G 

Experimentet utförs med hjälp av Cavendish torsionsvåg (till höger på bilden). 
En IR-detektor (till vänster på bilden) registrerar hur torsionspendeln söker 
sina två jämviktlägen. Mätvärdena lagras med hjälp av Cassy Lab. 
Gravitationskonstanten kan beräknas med hjälp av två mätvärden – avståndet 
mellan jämviktslägena och pendelns periodtid – samt apparatkonstanter. 

  

2. Elementarladdningen e 

Elektronens laddning bestäms på det sätt som Millikan fick 
Nobelpriset för. Små oljedroppar förs genom en smal passage in i 
en kammare. Vid passagen blir dropparna laddade med ett fåtal 
elektroner. I kammaren finns ett lodrätt elektriskt fält som får 
dropparna att falla nedåt eller stiga uppåt beroende på droppens 
laddning och massa. Efter några minuter svävar ett antal laddade 
oljedroppar. Då kopplas spänningen mellan plattorna bort och 
dropparna faller fritt under inverkan av tyngdkraften och 
luftmotståndet. Dropparna, som iakttags i en kikare, får snart 
konstant fallhastighet och hastigheten bestäms med hjälp av 
tidmätning för en given sträcka. 
Droppens laddning beräknas med hjälp av spänningen mellan 
kammarens horisontella plattor och konstanta fallhastigheten 
samt apparatkonstanter. Genom upprepade försök och division 
med konsekutiva heltal över dropparnas laddning erhålles 
konvergerande värde på elementarladdningen. 
 

       3.  Ljusets hastighet c 

Ljushastigheten bestäms på ett modernt sätt med en lasersensor som sänder ut korta pulser som 
reflekteras mot en tape. Datorn mäter tiden för pulsens väg tur och retur mellan sensor och 
reflekterande tape. Med linjal mäts sträckan mellan sensor och tape. Försöket upprepas ett antal 
gånger för sträckor upp till cirka en meter. Alla mätvärden plottas i en s(t) -graf. Ljusets hastighet fås 
som linjära funktionens derivata. Felkällan blir regelmässigt under en procent. 
 



 

 

    
 

 

4. Plancks konstant h 

Robert Millikan fick nobelpriset i fysik för bestämningen av elektronens laddning samt Plancks  

konstant. Denna mätning använder ljuset från en kvicksilverlampa. 
                         Hg-lampa    Irisbländare               +100 mm                 Spalthållare        Fotocell 

        
 

  

 
Uppställningen framgår av ovanstående principskiss. I spalthållaren sitter ett antal färgfilter som 
separerar Hg-ljuset i några våglängder. Detta ljus träffar fotocellen vars fotoelektroner fångas upp 
och via elektrometerförstärkare placeras på en kondensatorplatta. Spänningen över kondensatorn 
mäts som funktion av inkommande Hg-frekvensen.  Från U(ν)−grafen kan bland annat Plancks 
konstant h bestämmas. 

 

5. Elektronens massa m med hjälp av e/m rör 

Elektronens laddning e bestämdes med hjälp av Millikans 
oljedroppsförsök. Tillsammans med e/m-röret kan elektronens 
massa m bestämmas. Med hjälp av ström genom Helmholtz spolar 
erhålls en ring av roterande elektroner. Genom att mäta 
accelerationsspänningen, strömmen genom spolarna samt 
elektronernas rotationsradie kan kvoten e/m beräknas då några 
apparatkonstanter är kända. Då elementarladdningen e är känd 
sedan tidigare kan elektronens massa beräknas.    

 

 

Detaljerade uppgifter om  experimentens utrustningsbehov  och beräkningar kan erhållas från Terco. 

Kontaktperson: xxxxxxxxx 
Telefon: yyyyyyyyy  
e-post: zzzzzzzz 


