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1. MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ   
 

Amaç 
Bu deneyde, 

• Yer çekiminin etkisinde ve düzgün bir elektrik alan içerisinde bulunan yüklü bir 
yağ damlasının hareketi incelenerek elektronun yükünün ölçülmesi; 

• Yağ damlalarının yüklerinin elemanter yükün (elektronun yükünün) tam sayı 
katlarına eşit olduğunun görülmesi ve yükün kuantumlu olduğunun  anlaşılması 
amaçlanmaktadır.  

 
Deneye Hazırlık Bilgileri 

 
J.J. Thomson tarafından 1897’ de, bilinen ilk atomaltı parçacık olan elektronun yük bölü kütle 
oranının ölçülmesinden sonra geriye elektronun yükünü ve kütlesini ayrı ayrı belirleyebilmek 
kalıyordu. Elektronun yükünü belirlemeye yönelik ilk deneyler 1890’ ların sonlarına doğru 
Thomson ve meslektaşları  tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerde elektronun yükünü 
ölçebilmek için su damlaları kullanılmıştır. (Elektronun yükünün ölçülmesinin tarihçesi, daha 
ayrıntılı olarak Ek kısmında verilmiştir).  Robert Andrews Millikan’ın elektronun yükünü 
ölçmeye yönelik ilk çalışmaları 1906’ ya rastlar. Millikan, deney yönteminde bir iyileştirme 
yaparak su damlaları yerine yağ damlaları kullanmıştır. Millikan’ ın deneyindeki temel 
düşünce, paralel iki plaka arasında düzgün bir elektrik alan ve yer çekimi etkisi altında  
hareket eden, yüklü, bir tek yağ damlasının hızını ölçerek damlanın elektrik yükünün 
bulunabilmesidir. Millikan, deneyini birçok yağ damlası için tekrarlayarak elektronun yükünü 
ölçmüştür. Millikan, deney sonuçlarını 1913 yılında “On the Elemantary Electrical Charge 
and the Avogadro Constant” isimli makalesinde yayınlamış ve bu çalışmasından dolayı 1923 
yılında Nobel Fizik ödülünü almıştır.  
  
Bu deneyde, paralel plakalı bir düzlem kapasitörün kapalı bir oda içinde bulunduğu durumu 
ele alacağız( Şekil 1.4). Bu odanın yan tarafına bir-iki tane delik açılmıştır. Bu deliklerin 
boyutları, kapasitörün boyutları yanında çok  küçüktür. Yağ damlalarının, bir püskürtücü 
yardımıyla püskürtülerek bu delikten geçmeleri ve odaya girmeleri sağlanır. Burada 
püskürtücü atomlaştırıcı görevi görür yani yağ damlalarının mikroskobik boyutlarda olmasını 
sağlar. Yağ damlaları püskürtülürken deliğin çeperleri ve oda içindeki hava molekülleri ile 
çarpışırlar. Böylelikle yağ damlaları sürtünme ile elektriklenmiş olur. Yağ damlalarının 
bazıları pozitif, bazıları da negatif elektrik yükü ile  yüklenir. Paralel plakalar arasına bir U 
gerilimi uygulandığında düzlem plakalı kapasitörün levhaları arasında düzgün U dE =  (d: 
levhalar arası uzaklık) elektrik alanı oluşur. Bu düzgün elektrik alan içinde hareket eden my 
kütleli, Q yüklü bir yağ damlasına etki eden kuvvetler: 
  
 i) Elektrik kuvveti ( EQFe

rr
= ) 

ii) Yerçekimi kuvveti ( gmF yg
rr

= ) 

iii) Archimedes kaldırma kuvveti ( gmF hk
rr

= ) 

iv) Stokes sürtünme kuvveti ( VrFs

rr
πη6= , Bu formül küresel geometride ve limit 

hızda geçerlidir.) 
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Burada; g, yerçekimi ivmesi, hm  yağ damlası ile yer değiştiren eşit hacimdeki havanın 
kütlesi, η havanın viskozluk( ağdalılık) katsayısı, r küre olduğu kabul edilen yağ damlasının 
yarıçapı ve V ise damlanın limit hızıdır. 

 
İlk olarak kapasitörün plakaları arasına belirli bir gerilimin (potansiyel fark) 
uygulanmadığı durumu gözönüne alalım ve tek bir yağ damlasının hareketini inceleyelim.  
Bu durumda elektrik alan sıfırdır, damla kendi ağırlığı ile serbest düşer. Yağ damlası 
yerçekimi etkisi altında düşerken hızı gittikçe artar. Aynı zamanda havanın kaldırma etkisi de 
söz konusudur( gk FF < ). Damlanın hızı arttıkça hız ile orantılı olarak sürtünme kuvveti de 
artacaktır. Bir müddet sonra, damlanın aşağı doğru olan hareketi yukarı doğru olan Stokes 
sürtünme kuvveti ve havanın kaldırma kuvveti ile dengelenir( skg FFF

rrr
+= ). Damlanın 

üzerine etkiyen net kuvvet sıfır olduğunda, damla bir an hareketsiz kalacak ve daha sonra son 
hızı olan V1 limit hızı ile aşağıya doğru sabit hızlı hareketine devam edecektir.  
  

    
 

Şekil 1.1 Elektrik alan olmadığı durumda yağ damlasına etkiyen kuvvetler 

 

Elektrik alan olmadığı durumda damlanın hareket denklemi 
 
 

                                             
1

6 0
y h

m g m g rV− − πη =                                                       (1.1) 

 
şeklindedir. Damla küresel kabul edildiğinden yağ damlasının kütlesi ve yağ damlasına 
hacimce eşit olan havanın kütlesi 

34
3y y

m r= π ρ                     34
3h hm rπ ρ=  

 
dır. Bu durumda (1.1) ifadesi; 
 

                                                  06
3
4

1
3 =− rVgr πηρπ                                                           (1.2)   

 
şeklinde yazılabilir. Burada 

y h
ρ = ρ −ρ  olup, 

y
ρ  yağ damlasının yoğunluğu, 

h
ρ ’ de havanın 

yoğunluğudur. Bağıntı (1.2)’ den  
 

                                           

   Fg 

Fk   Fs 

V1 
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                 19
2
Vr
g
η
ρ

=                                                                   (1.3) 

bulunur.   
 
İkinci olarak kapasitörün plakaları arasına bir U geriliminin uygulandığı durumu ele 
alalım. U geriliminden dolayı meydana gelen elektrik alan Q yüklü yağ damlasına bir 
elektriksel kuvvet etkitecektir. Bu elektriksel kuvvet, Fe = QE > mg olacak şekildedir. Şekil 
1.2 dikkate alındığında, aşağı doğru bir elektrik alanın ( E

r
 ) olduğu durumda, negatif yükle 

yüklenmiş bir damla için elektriksel kuvvet yukarı doğrudur. Bu durumda damla yukarı doğru 
hızlanan bir hareket yapar. Damlanın hareketi yukarı doğru olduğundan Stokes sürtünme 
kuvveti de aşağı yönde etkiyecektir. Bir müddet sonra  aşağı doğru olan yerçekimi kuvveti ile 
Stokes sürtünme kuvveti, yukarı doğru olan elektriksel kuvvet ve havanın kaldırma kuvveti 
ile dengelenir. ( sgek FFFF

rrrr
+=+ ). Damla dengede kaldığında üzerine etkiyen net kuvvet sıfır 

olduğundan damla artık hızlanmaz ve ulaştığı son hız olan V2 limit hızı yukarı doğru sabit 
hızlı hareketine devam eder. Bu durumda ise; 
 
                                                  26 0mg rV Qπη+ − Ε =                                                         (1.4)          
 
dir.( Burada, mggrgr hy ==− ρπρρπ 33 3/4)(3/4  olarak alınmıştır).  
 

    
 
Şekil 1.2 Elektrik alan uygulandığında  yağ damlasına etkiyen kuvvetler 

 
Şimdi, damlanın yükünü belirlemek için kullanılan  iki ayrı metot aşağıdaki gibi 
tanımlanabilir. 
 
1. Denge Metodu 
  
Bu metotda, bir gerilim kaynağı yardımıyla E elektrik alanı damla havada asılı kalacak            
(hareketsiz duracak) şekilde ayarlanır. Bu başarıldığında damla hareketsiz olduğu için 
sürtünme kuvveti söz konusu olamayacağından (1.4) bağıntısından 

                                                    34 0
3

Ur g Q
d

π ρ − =                                                            (1.5) 

 
yazılabilir. Bağıntı (1.3) ile verilen r değeri , (1.5) bağıntısında yerine konulursa; 
 

                                                       1 16 9
2

dV VQ
U g

πη η
ρ

=                                                         (1.6) 
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bulunur. Burada  
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değerleri kullanılarak; 

                                                       
3 2

10 12 10 VQ
U

−= × A.s                                                     (1.7) 

 
bulunur. Burada V1, U=0 olduğu zamanki limit hız değeri (m/sn olarak) ve U’ da damlanın 
havada asılı kaldığı gerilim (volt olarak) değeridir. Bu metotda yeterli sayıda damlanın V1 ve 
U değerleri ölçülerek Qi yük değerleri hesaplanır. Bu Qi yük değerlerinin EBOB’ u (En 
Büyük Ortak Bölen) bulunarak elektronun e yükü hesaplanacaktır. 
 
Her yağ küresi sürtünmeden dolayı boyutu ile orantılı olarak farklı miktarlarda elektrik yükü 
ile yüklenecektir. Bu yükler arasındaki orantı katsayısı EBOB yöntemi kullanılarak 
bulunacaktır. Yağ damlacıklarının yükleri için EBOB’ un kullanılması her yağ damlasının 
yükü için diğer yükler ile karşılaştırıldığında en büyük ortak böleni verecektir. Bu çarpanların 
ve yağ damlacıklarının yüklerinin irdelenmesi çok önemli, evrensel bir gerçeği ve evrensel bir 
sabiti gözler önüne serecektir.  
 
2. Dinamik Metod 
  
Bu metotta damla yukarıya doğru bir V2 hızı ile hareket edecek şekilde bir elektrik alan 
uygulanır. Bu durumda (1.3) ifadesi (1.4)’ de yerine konulursa, 
 

                                                 ( ) 1 3 2

1 2

18
2

V dQ V V
U g

π
= + η

ρ
                                                 (1.8) 

 
bilinen parametreler cinsinden (ρ, g, π, d ) 
 

                                            ( ) 110
1 22 10

V
Q V V

U
−= × + A.s                                                   (1.9) 

 
 
olarak bulunur. 
 
Bu deneyde sadece denge metodu kullanılacaktır. Fakat, isteyen öğrenciler kronometre 
kullanarak dinamik metotla çalışabilirler. 
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Deneyin Yapılışı 

 
Gerekli Deney Malzemeleri: 
 
Millikan Cihazı; Düzlem kapasitörlü Millikan odası,Mikroskop, Atomlaştırıcı(Püskürtücü) ve 
Millikan odasını aydınlatan lambadan oluşmuştur. Millikan odasının çapı 8 cm ve paralel 
levhalar arası uzaklık 0.6 cm’ dir. Millikan odasının üzerinde akrilik bir kapak vardır.  Yağ 
damlalarının gözlendiği televizyon;  elektronik saat ve güç kaynağı kullanılacaktır. 
 
  

 
 

 Şekil 1.3 Millikan’ın Yağ Damlası deney düzeneği 
 
 
 
        
     

 
 
 

Şekil 1.4. Millikan Cihazı 

Millikan 
Odası  

Püskürtücü 
(Atomlaştırıcı) 

Millikan odasını 
aydınlatan lamba 

 
Mikroskop 

Mikroskop ayar 
başlığı 
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Şekil 1.5 Güç Kaynağı 
 
 
 

 
 
 
 Şekil 1.6 Elektronik Saat 
 
Kısım-1: Ölçümlerin Alınması 
 
1. Şekil 1.3.’ deki devreyi kurunuz. 
 
2. Güç kaynağındaki 1 ve 2 düğmelerini yukarı konuma getirdikten sonra güç kaynağını 
çalıştırınız. Daha sonra  elektronik saatin (stop-clock) aralık seçici düğmesini “s” konumuna 
getiriniz.  
 

Gerilim ayar 
düğmesi 

Elektronik saatin 
devrelerini açma-
kapama düğmesi   
(1 numaralı düğme) 

Gerilimi açma-
kapama düğmesi(2 
numaralı düğme) 

Aralık 
seçici 

Durdurma 
düğmesi 

Başlatma 
düğmesi 

Sıfırlama 
Düğmesi 
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Güç kaynağı açıldığında Millikan odasını aydınlatan lambanın yandığını göreceksiniz. 
Objektif büyütmesi 1,875 öküler büyütmesi 10 olan mikroskop ile bakıldığında, ökülerin 
üzerinde dikey bölmelerin bulunduğunu göreceksiniz. Odaklama istenilen şekilde 
değiştirilebilir. İki bölme arası uzaklık 10-4/1,875(m)’dir. Kullanılan mikroskop ters görüntü 
verdiğinden bundan sonra deney, Şekil 1.3’de  gösterilen mikroskoba bağlı televizyonda 
görüldüğü gibi anlatılacaktır. 
 
3.  Yağ püskürtücünün ucundaki cam borunun ağzını, Millikan odası üzerindeki akrilik cam 
kapak üzerinde bulunan iki küçük deliğin hizasına getirdikten sonra lastik pompaya basarak 
Millikan odasına yağ püskürtmek üzere laboratuar sorumlularına danışınız. 
 
4. Yağ püskürtüldükten sonra mikroskopa bağlı televizyon ile içerideki yağ damlacıklarını 
gözlemeye başlayınız. Güç kaynağı üzerindeki dönel başlığı kullanarak, Millikan odasının 
düzlem kapasitörlerine uygulanan gerilimi değiştirip, damlaların hareketinin kontrol 
edilebileceğini gözleyiniz. Bu, yağ damlalarının elektrik yüklü olduğunu gösterir. Gözlem 
bölgesinin alt çeyreğinde bir yağ damlasını seçerek odaklamaya çalışınız. Yine aynı düğmeyi 
kullanarak, bu damla hareketsiz kalacak şekilde gerilimi ayarlayınız. Bundan sonra, 
gözlemcinin gözünü seçilen damladan ayırmaması gerekir.  
 
5. Damlanın hareketsiz kaldığından emin olduktan sonra gerilim değerini kaydediniz. Bu kez 
2 düğmesini aşağı indirerek, düzlem kapasitöre uygulanan gerilimi kesiniz (gerilim kesilir 
kesilmez saat çalışmaya başlayacaktır). Bu durumda seçilen damlanın elektrik alansız bölgede 
yukarı doğru yükseldiğini gözleyeceksiniz. Gözlemci seçtiği damlayı sürekli izleyerek belli 
bir limit hıza ulaştıktan sonra, damlanın 10 bölme daha hareket ettiğini gözleyecek daha sonra 
durdurma düğmesi ile elektronik  saati durduracaktır. Bu yolla damlanın aldığı yol ve bu yolu 
alış süresi ölçülmüş olmaktadır. Ölçümleri Çizelge 1.1’ e geçiriniz ve 2 düğmesini yukarı 
kaldırdıktan sonra sıfırlama düğmesine basarak elektronik saati sıfırlayınız. 
 
6. Yukarıdaki 5 adımı bitirir bitirmez, gözlemci yeniden gözlem bölgesinin alt çeyreğinde 
başka bir damla seçip aynı işlemi tekrarlamalıdır. Bu şekilde 50-60 damla için ölçüm alınıp 
Çizelge 1.1’ i doldurunuz (Çizelge 1.1’ i daha pratik bir şekilde doldurmak için Microsoft 
Office Excel’ den faydalanabilirsiniz. Deney düzeneğinin yanında bulunan bilgisayarda masa 
üstündeki örnek Excel  çalışma dosyasının nasıl kullanılacağını laboratuar sorumlusuna 
danışınız). Bu ölçüler işlenerek elektronun yükü yaklaşık olarak bulunabilir.  
 
7. Deney bittikten sonra gerilimi sıfır konumuna getirerek aletleri kapatınız. 
Çizelge 1.1 

U 
(volt) X (bölme) t (sn) 

875,1
10 4−×

=
XS (m)

t
SV = (m/sn)

U
VQ

2
3

10102 −×= (A.sn) 
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Damlaların hızını  
41 10

1,875
XV

t

−×
=   (m/sn) 

 
bağıntısından hesaplayıp, (1.7) bağıntısına göre her damlanın Q yükünü hesaplayınız. 
 
Kısım-2 : Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 
1. Bütün damlaların yük değerleri hesaplandıktan sonra, sonuçların belirli değerlerde 

gruplandığı görülür, bu ise elektrik yüklerinin kuantumlu olduğunu gösterir. Qi yük 
değerlerinin gruplandığı yerler elektronun yükünün yaklaşık tamsayı katlarına eşit olduğu 
yerlerdir. Gruplanmanın olduğu yerler için bir aralık tanımlayınız ve her aralığa ne kadar 
ölçüm sonucunun düştüğü belirleyiniz.  

2. Daha sonra her aralık için, aralıkta bulnanan yük değerlerinin ortalaması alınız. Bu 
ortalama yük değerleri  

enQenQenQ rr === ,,..., 2211  
şeklindedir.Bu aşamada ortalama yük değerleri uygun sayılara yuvarlatılabilir.  ni 
(i=1,2,...,r olmak üzere) bir tamsayıdır. 

3. r tane  ortalama yük değerinin en büyük ortak bölenini (EBOB) bulunuz.  
   

EBOB( rQQQ ,...,, 21 )= e 
 

4. Bulunan ortalama yük değerlerini  EBOB değerine bölerek ni sayılarını bulunuz.  
 

   
e

Q
n i

i =     (i=1,2,...,r) 

Bu şekilde her bir aralık için toplam elemanter yük sayısı belirlenmiş olur.  
5. Bulunan ni sayıları kullanılarak her bir aralık için elemanter yük değerini  belirleyiniz.  

 

1
1

1

Qe
n

= , 2
2

2

Qe
n

= , ... , r
r

r

Qe
n

=  

      Bu aşamada, kullanılan ortalama yük değerleri yuvarlatılmamış ortalama yüklerdir.  
6. Bu şekilde elde edilen ei değerlerinin ortalamasını alınız. Bu değer bize elektronun 

yükünün yaklaşık bir değerini verir.  

    r
eeeee r

ort
+++

=≡
...21  

 
7. Bulduğunuz e değerini, teorik e değeri ile karşılaştırınız ve yorumlayınız. Tutarsızlıkların 

nedenlerini araştırınız. Deneysel bulgunuz üzerindeki hatayı 
 

100
Teorik değer Deneysel değer

Teorik değer
-

 

      bağıntısından yüzde cinsinden bulunuz. 
 
Soru: Teorik e değerinden çok farklı e değerleri, gözlenen damlaların çok küçük oluşumdan 
kaynaklanabilir. Çünkü, hava moleküllerinin ortalama serbest yolu olan 10-6 ve 10-7 m 
civarında büyüklüğü olan damlalar için Stokes yasası uygulanamaz. (Niçin?) 



 9

Histogram
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Şekil1.7 Deney sonuçları dağılım grafiği (histogram) 
 

8. Deney Sonuçlarının Histograma Aktarılması: Histogram, deney verilerini 
gruplandırarak elde edilen iki boyutlu bir grafiktir. Deney sonucu elde edilen veriler 
uygun aralıklara bölünür. Bu ardışık aralıklara “bin” adı verilir. Histogram çizilirken 
ardışık aralıklar belirlenir ve her bir aralığa ne kadar verinin düştüğü belirlenir. Bir 
histogram için bin genişliğinin belirlenmesi oldukça dikkat ister. Eğer bin genişliği çok 
büyük seçilirse, bütün veriler aynı aralığa düşer ve histogram özelliği olmayan bir tek 
çubuktan oluşur. Tersine, bin genişliği çok dar seçilirse histogramda aynı yükseklikte, dar, 
pek çok çubuktan olur. Kısacası, bin genişliği her bir bine pek çok ölçüm düşecek şekilde 
seçilmelidir.  

i) Bu adımda deney verilerini histograma aktarmak için, laboratuarda deney 
düzeneğinin yanında bulunan bilgisayarı kullanacaksınız.  Bunun için 
öncelikle bilgisayarda Başlat→ Programlar→ Microsoft Office → Microsoft 
Office Excel seçilir. Burada bir çalışma dosyası açılır. 

ii) Burada ilk sütuna ölçümler sonucu elde edilen Q değerleri yazılır(Örneğin 40 
ölçüm için sonuçlarımız A1’ den A40’ ye kadar sıralanır).  

iii) Elde edilen Q değerleri için aralık sayısı ve bu aralıkların genişliği belirlenir. 
Daha sonra ikinci sütuna aralık numaraları yazılır.( Örneğin 40 ölçüm sonucu 
yük değerlerimiz  0 ile 10 elektron yükü arasında olsun. Histogramımızı 5 
çubuktan oluşacak şekilde ayarlamak istiyoruz. Aralıklarımız 0-2, 2-4, 4-6, 6-
8, 8-10 şeklinde olacaktır. Bu aralıklar ikinci sütünda B1’ den B5’ e kadar 2, 4, 
6, 8,10 şeklinde yazılır.)  

iv) Araçlar menüsünden Veri Çözümleme → Histogram → Tamam seçilir. 
Ekranda çıkan pencerede uygun şekilde giriş aralığı, bin aralığı yazılır. 
(Örneğin, 40 ölçüm için giriş aralığı A1:A40 şekilde; 5 tane bin için ise bin 
aralığı B1:B5 şeklinde girilir). Çıkış aralığı için bir hücre numarası girilir( 
örneğin D4) ve Grafik Çıktısı seçeneği işaretlenir. Bu işlemler yapıldıktan 
sonra çalışma sayfamızda her bir binde kaç adet verinin olduğunu gösteren bir 
bilgi ve bir grafik gelir. 40 ölçüm için elde edilen grafik Şekil 1.7’ de 
verilmiştir.  

v) Elde edilen bu grafik tam olarak bir histogram değildir. Çünkü, bir 
histogramda çubuklar arasında boşluklar olmaz. Bu grafiği histograma 
dönüştürmek için grafiğin üzerindeki çubukların herhangi birinin üzerine  
tıklanır, grafikteki çubukların her biri üzerinde küçük kareler belirir. 
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vi) Bu küçük karelerden birinin üzerine tıklanır. Ekrana çıkan pencerede 
Seçenekler seçilir. Burada boşluk genişliği sıfır yapılarak istenilen histogram 
elde edilir.  

vii) Elde edilen histogramda x-ekseninin  ismi “bin”  ve y ekseninin ismi de 
“frekans” olarak görülmektedir. Eksen isimlerini değiştirmek için grafiğin 
üzerinde  sağa tıklanır. Buradan Grafik Seçenekleri → Başlıklar seçilir. Burada 
x-ekseni yük (Q) ve y-ekseni de ölçüm sayısı (n) olarak değiştirilebilir.  

 
9. Elemanter yükün daha kesin değerlerini elde etmek için, ölçü sonuçları daha doğru hale  

sokulabilir. Bunun için Stokes sürtünme kuvvetinde bir düzeltme yapılır. Düzeltilmiş 
sürtünme kuvveti; 
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6πη  

 
alınarak baştaki bağıntılar (1.1 -1.7) yeniden yazılırsa, düzeltilmiş Qk değerleri, yukarıda 
bulunan Q değeri cinsinden,  
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şeklinde verilecektir. Burada b bir sabit olup değeri 6.33 × 10-5 mbar.m’ dir. p ise mbar 
cinsinden ölçülmüş hava  basıncıdır. Bu şekilde yapılmış 85 ölçüm sonucunda 191061,1 −×=e  
A.s olarak bulunmuştur. 
 
 
 
Deneyin Yorumlanması: 
 
Elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız ve aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
1. Bağıntı (1.3)’ ü türetiniz. 
2. Bağıntı (1.6)’ da söz konusu sabitlerin değerini yerlerine koyarak (1.7) ifadesini 
doğrulayınız. 
3. Bağıntı (1.10)’u türetiniz. 
4. Yükün kuantumlu olması ne demektir? Açıklayınız. 
5.  Elektronun yükünü ölçebilmek için yağ damlaları yerine su damlaları kullanılsaydı ne gibi 
zorluklarla karşılaşılırdı? 
6.  Pozitif  yükle yüklenmiş bir yağ damlası için hareket denklemini yazınız ve damla üzerine 
etkiyen kuvvetleri gösteriniz. Pozitif yüklü bir yağ damlası için elde edeceğiniz yük değeri 
(1.7) bağıntısı ile uyuşuyor mu? 
7. Millikan odasında aşağıdaki değişiklikler yapılırsa ne beklersiniz? 

a) Levhaların yüzey alanı büyütülürse, 
b) Levhalar arasındaki mesafe küçültülürse.                                                                                                   

8. Bu deneyde manyetik alan kullanabilir miydik? Sebebini açıklayınız. 
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9.  Millikan deneyinde, aşağıya doğru 1.92 ×105 N/ C’ luk bir elektrik alan içinde havada asılı 
kalan 1.64 μm yarıçaplı ve 851 kg/m3 yoğunluklu bir yağ damlasının yükünü e cinsinden  
bulunuz.  
 
Kaynaklar 
 

• Atomaltı Parçacıklar; S.Weinberg (çeviri: Prof.Dr. Zekeriya Aydın), TÜBİTAK 
Popüler Bilim Kitapları 

• www.drake.edu/artsci/physics/MillikanOilDrop.pdf 
 
• F-355 Kuantum Fiziği Laboratuarı Klavuzu(2004) 

 
• An Introduction to Error Analysis , J.R.Taylor, University Science Books, 1997, 

Second Edition 
 

• www.geocities.com/calculatorhelp/excel_histograms.htm 
 
 

• Deney Düzeneğinin Tanıtımı : Leybold-Heraeus Instruction Sheet 559 41/42 
 
 
 
Ek_ 
 
Elektronun Yükünün Ölçülmesinin Tarihçesi: 
 
Elektronun yükünü ölçmeye yönelik ilk deneyler Thomson ile meslektaşları J. S. E. 
Townsend (1868-1957) ve H. A. Wilson (1874-1864) tarafından yapılmıştır. Her üçünün de 
deneylerinde kullandıkları yöntemler, Thomson’un öğrencisi C. T. Rees Wilson ‘ un (1869-
1959) şu keşfine dayanıyordu: Sis odasının içinden geçen yüklü parçacıkların çevresinde , sis 
odasının içindeki  nemli hava aniden genişletildiğinde, sudan oluşan izler meydana geliyordu. 
Bu su damlalarının yük bölü  kütle oranın hesaplanması bir iyonun yükü için bir değer 
verebiliyordu.  
 
Townsend elektroliz yoluyla elde edilen pozitif yüklü hidrojen ve negatif yüklü oksijen 
gazlarını kullandı. Daha sonra bu iyonları sis odasından geçirerek iyonların çevrelerinde su 
damlalarının oluşmasını sağladı. Townsend su damlası sayısı kadar iyon olduğunu 
varsaymıştır. Oluşan bu su damlaları çok küçük olduğundan bunların boyutlarını ölçmek çok 
güçtü. Bu nedenle Townsend düşen su  damlalarının hızlarını ölçmeye yönelik bir yöntem 
geliştirdi. Townsend’ in geliştirdiği bu yöntem, elektron yükünü ölçmeye yönelik daha sonra 
yapılacak olan  deneylerde de kullanılacak olan bir yöntemdi. Townsend daha sonra bu su 
damlaları bulutunu sülfirik asitten geçirdi. Sülfirik asit tarafından toplanan yük ve sülfirik 
asitin ağırlığındaki artış ölçülerek damlacığın yük bölü kütle oranı ölçüldü. Townsend deney 
sonucunda yükü, (+) iyonlar için 0.9×10-19 C ve (-) iyonlar için 1.0×10-19 C olarak elde etti.  
 
Thomson ise su damlaları bulutunu sülfirik asitten geçirmek yerine havanın X-ışınlarına 
maruz bırakmıştır. 1900 yılında Thomson iyonik yükü 2.0×10-19 C olarak ölçmüştür. 1911’ de 
ise deney düzeneğinde bazı iyileştirmeler yaparak iyonik yükü 1.1×10-19 C olarak elde 
etmiştir. 
 

http://www.drake.edu/artsci/physics/MillikanOilDrop.pdf
http://www.geocities.com/calculatorhelp/excel_histograms.htm
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H. A. Wilson ise X-ışınları tarafından üretilen iyonları kullanmış ve oluşan su damlacıkları 
bulutunu kuvvetli bir düşey elektrik alana maruz bırakmıştı. Wilson ise deneyinin sonucunda 
elektronik yükü 1.03×10-19 C olarak bildirmişti.  
 
Townsend, Thomson ve Wilson’ un bildirdiği sonuçların birbiri ile tutarlı olmayışı kullanılan 
deney yönteminin elektronik yükü kesin olarak  belirlemede uygun olmadığını gösteriyordu.  
 
Robert Andrews Millikan’ ın elektronik yükü ölçmeye yönelik ilk çalışmaları 1906’ ya 
rastlar. Millikan, ilk önce H.A. Wilson’ un yöntemini tekrarlamıştır. Fakat daha sonra deney 
yönteminde çok iyi bir iyileştirme yapmıştır. Millikan su damlaları yerine yağ damlaları 
kullanmıştır. (1907’ de Millikan’ ın doktora öğrencisi Harvey Fletcher iki metal levha 
arasındaki düzgün bir elektrik alan ve yer çekimi etkisinde düşen tek bir damlacığı seyretme 
fikrini ortaya atmıştır. Fletcher, Millikan’ ın önerisi üzerine doktora tezi için elektron 
yükünün ölçülmesi üzerinde çalışmalar yapmıştır).1909’ da Millikan, belirli bir zaman 
aralığında bir tek yağ damlasını gözlemleyebilecek şekilde deney düzeneğini oluşturmuştur. 
Millikan’ ın deney düzeneği  birbirinden 1.6 cm uzaklıkta bulunan iki metalden oluşuyordu. 
Üstteki plaka üzerinde küçük bir delik vardı. Yağ damlaları üstteki odaya püskürtülüyor ve 
damlaların bazıları üstteki plakada bulunan delik yardımıyla alt odaya düşüyorlardı. Daha 
sonra Millikan alt odayı X-ışınlarına maruz bırakarak odanın içindeki havanın iyonlaşmasını 
ve elektronların yağ damlalarına bağlanmalarını sağladı. Böylelikle yağ damlaları yüklenmiş 
oldu. Millikan daha sonra plakalar arasına bir gerilim uygulayarak, yüklü yağ damlalarının 
aşağı ve yukarı doğru hareketlerini gözlemlemiştir.   Millikan’ ın deneyinde yağ damlalarını 
kullanmasının en büyük avantajı, yağ damlalarının buharlaşmaması ve dolayısıyla deney 
boyunca yağ damlalarının sabit bir kütle değerinde kalmasıydı. Ayrıca Millikan; Townsend, 
Thomson ve Wilson gibi su damlaları bulutunun hareketini değil, elektrik alanı kontrol ederek 
tek bir yağ damlasının hareketini gözlemleyebilmiştir.  
  
Millikan deneyini birçok yağ damlası için tekrarlayarak elektronun yükünü 1.592×10-19 C 
olarak bulmuştur. Millikan sonuçlarını “On the Elemantary Electrical Charge and the 
Avogadro Constant” isimli makalesi (Physical Review 32, 349) ile 1911’ de yayınladı. 
Hemen ardından bir başka fizikçi Felix Ehrenhaft benzer bir deney yaptığını ve Millikan’ ın 
elemanter yük değerinden daha küçük bir yük değeri ölçtüğünü açıkladı. Bu sonuç Millikan’ı 
daha ileri ve titiz deneyler yapmaya götürdü. 1913 yılında Millikan orjinal sonuçlarını tekrar 
elde ettiği çalışmasını yayınladı ve bu çalışmasından dolayı 1923 yılında Nobel Fizik ödülünü 
aldı.   Bugün elektron için ölçülen en iyi yük değeri 1.602189 ×10-19 C ,  Millikan’ ın 1913’ te 
açıkladığı  değerle oldukça yakındır.  
 

 

 

 
 
 
 


