
{
,,l\.. +

Zaspol. Di"ttrt:

Clviczenie nr 45: tr-,aduneli lvlaScilyy elektronu

Cel iwiczenia: Wvznaczenie ladunkr-r rvlaSciwego 9 elektronu - metodq badania rr.rcirri
m

r,vi4zki elektronu r,v jednorodnvm poli"r magnetycznym. u,ytw-orzonym przez ukiad drvoch
cer,vek Helmhoitza.

Literatura:

[1] Flalliday D., Resnick R., Fi:1'Aa, Tont 2. PWN (rok wydania dowolny).
l2]Zie"ba A. (red). Pracou,nia Fizltczna Wydzialu Fizyki i'Techniki Jqdrowej SU16,12, AGF{.
Krakow 2002 (ew. r.rlvdania r,vczeSniejsze).

Zagadnienia do opracolYania

Co to jest ladunek i,vtaSciw), elektronu i * jakicli jednostkach siq go

mierzy. ProszE podac takze rv jednostkach podstawowy'cir ul<ladu SI.

Podaj Ceirnicjq indukcji i natqzenia pola magrtetycznego (odpor,viednie

wzory i jednostki).

Co to jest pole jednorodne magnetyczne. Sposoby otrzymywania.
Narysuj schemat ukladu pomiarowego.

Jakie sily dzialaj4 na iadunek elektryczny porus zajqcy tttff
jednorodnwn polu magnetycznym? Podaj nazwy i wzory.

Jak policzyc prqdkoSc pon-rszajqcego siE elektronu?

Podaj wzor na indukcjq pola magnetycznego w Srodkr-r ukiadu cewek
I{elmholtza. Zjakiego prawa korzystasz? Jakie wielkoSct nalezy
zmrerzyc aby otrzymai rvartoii iadunktr wlaSci\,vego elektronu?

7*. Podaj prawo Ampera w postaci caikowej.

B*. Przedirskutuj rodzaj biqdow jakie nalezaloby uwzglqdnic w
oDracowaniu iwiczeni a.
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[3] http://rvi.vr,r.'-outreach.phy.cam.ac.uli/camphy/electron/electron

Ocenu i podpis

Ocena z ctlpowieclzi:



I Aparafura:

Do Wznaczania ladunku wlaSciwego 
u * niniejszym cwrczeniu uzywa siq do tego celu
n't

wylqcznie pola magnetycznego w wysokim stopniu jednorodnego.

Tak4jednorodnoSi pola magnetycznego zapewnia uklad dwoch cewek Helmholtzatv formie
obrqczy kotowl'ch, ustawionych wspolosiowo w plaszczyznach wzajemnie rownoieglych, w

odstqpie rownym dokladnie promieniowi kaZdej z cewek. Takie zupelnie wyj4tkorvo
jednorodne pole magnetyczne uzyskuje siq w punkcte lelqcym na osi przechodz4cej przez

Srodki obu cewek, dokladnie w polowie dziel4cego je dystansu. Zostala tutaj Wstawiona i
umocowana w uchwfach lampa katodowa wytwarzajqca skierowane w dol w4sk4 wi?kE
elektronow. LampQ tQ mobna w tych ucirwy'tach obracac wokol poziomej osi, by osi4-en4i

dokladnie prostopadly do pola magnetycznego kierunek wiqzki. Wewn4trzlampy znajduje siq

argon pod ciSirieniem rzqdu 10-' Pa.

Emitowane przez katodq elektrony, przyspieszane przez przylolone miqdzy ni4 a anodq

napiEcie, zderzaje siQ wzdlu| swojego toru z molekuiami argonu i jonizujq je. Wyr.vorzone
jony argonu powoduj4 powstawanie wzd\uL drogi elektronu Swiec4cego Sladu ( widoczny w
zaciemnionym pomieszczeniu laboratoryjnym). Reguluj4c potencjometrem zasilacza lampy
przyloaone napiqcie anodowe i obserwuj4c Swietlisty tor wt4zki elektronowej , mobnf,trzyskac
kolowy ksztait o roznym promieniu.

R),t.I. Ogolny vvidok ukladu pontiarowego, skladajqcego siq z dwoch cewek Helmholtza, lantpy katodowej

untieszczonej w irodku ukladu, zasilacry, amperomierzy i woltomierzy, 
.

Wewn4trz lampy znajduje siq skaia w ksztaicie poziomej drabinki, ktorej kolejne ,,szczeble",
precyzyjnie usytuowane w znanych odleglo6ciach od katody, pozwalajq dokladnie okreilic
promieri kolowego toru wi4zki eiektron6w. Je$li pada ona na taki ,,szczebel" (co latwo
zobaczyc, bo zostal on w tym celu powleczony fluoryzujqce warstewk{ molna podai
Srednicq tego koiowego toru; w ten spos6b znarry wiEc jest i j.go promien.

Do zasilania lampy katodowej sluzy jeden zasrlacz, do zasilania cewek Helmholtza -
drugi. Schematy polqczen przedstawiono na rys. 2. Cewki Helmholtza powinny byc
polEczone ze sob4 szeregowo. Uzyskuje siq to, l4cz4c ze sob4 dwa ich gniazdka oznaezone
cyfranri ,,1"'. pozostale dwa oznaczone cyframi ,,2" lqczy siq z obwodem zastlacza Gdyby po

wl4czeniu pr4du okazato siE, ze cewki odchylaj4 wiqzkE elektronow jedynie nieznacznie, to

oznaczaloby to, 2e rch pola znoszqsiq wzajemnie -nale|y r,vtedy odwrocic kierunek pr4du w
jednej z nich.



^lJ Wykonanie cwiczenia

Sprawdzii, czy obwod zasilania cewek Helmholtza i obwod zasilania lampy
katodowej zostaly prawidlowo zmontowane, zgodnie ze schematami przedstar.vionymi

na rys. 2a i rys.2b. W przypadku rozmontowanego ukladu dokonai prawidlo\,vego

podl4czenia element6w.
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Rys.2. a)Schemat obwodu zasilania cewek Helmholtza,
b)schemot obwodu zasilania lanpv katodowei.

2. Przy wt4czaniu lampy katodowej nale|y zachowac szczegolnq ostroznoSi i
postqpowai wedlug wskaz6wek:

a. wyzerowai napiqcie siatkowe i anodowe lampy (oba potencjometry skrqcone
maksymalnie w lewo),

b. wlqczyc napiEcie larzenia (6,3V) na okolo i minutE,
c. przyloZyi napiqcie siatkowe i anodowe i odczekac 2-3 minuty, aby osi4gn4c

pelne natEzenie wi4zki elektronowej i uzyskac stabilne warunki pracy lampy
katodowej,

d. na ezas wykony.wania 6wiczenia, Wzy wylqczonym napiqciu anodowym,
nadai napiEciu siatkowemu lampy ustalon4 wartoS e 4AV ( zapobiegnie to tym
samym znlszczeniu cewek Helmholtza, w ktorych maksymalne dopuszczalne
natqzenie pr4du w kazdej z nich wynosi 5A).

3. Ustalii pozycjE lampy, przy ktorej wi4zka elektronowa uzyskuje kierunek dokiadnie
prostopadty do pola magnetycznego cewek i widoczne jest, 2e przybiera ksztait w
pelni zamkniqtego okrqgu. Efekt taki otrzymamy, obracaj4c delikatnie lamp4 przy

dowolnie dobranych wartoSciach napiqcia przyspieszaj4cego U i natqzenia / prqdu w
cewkach
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4. Rozpocz4c wlaSciwe pomiary:
a. dla poszczegolnych wartoSci napiEcia anodowego 125V, 150V, 175V,200V,

225V i 250V ( napiqcie przyspieszaj4ce U we wzorze (2)) dobrac (regulacja
potencjometrem zasilania cewki) i odczytac na amperomierzu takie natqzenie 1

pr4du w cewkach, przy ktorych koiowy tor wi4zki elektronow w lampie trafia
na kolejne ,,szczebIe" drabinki (skala umieszczona wewn4trz lampy
katodowej),

b. pomiary przeprowadzic 3-krotnie dla wszystkich mozliwych warloSci
promienia r toru kolowego wi4zki elektron6w: ?cm, 3cm, 4cm, 5cm, co

odpowiada kolejnym ,,szczeblom" drabinki (24 pomrary +3 : 72 pomiary),
u(r) : A,Zcm,

c. wyniki odczytow natqzenia I pr4du, dla odpowiednio zadanego napiqcia U i
promienia r toru elektronu, umie6cii w pontlszych tabelach,

d. przyjqc,2e promieri R cewki Helmholtzawynosi 0,2 m, u(R) : 0,01 m,
e. pobczyc n - hczbq zwojow cewki, wiedz4c,2e sklada siq ona z 14 warstw a

kaZda warstwa posiada 11 zwoiow. zatem n: .

4 Wyniki pomiarow

Tabela 2 a.
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Narrow-beam tube
Pair of Helmholtz coils

Fig. 1: Narrow-beam tube 06959.00 in pair of Helmholtz coils 60960.00

06959.00
06960.00

Operatin g instructions

1. PURPOSE AND DESCRIPTTON
The narrow beam tube 06g50.00 is used in conjunction with
the pair of Helmholtz coils 06960.00 to study the behaviour
of an electron beam in a magnetic field normal to the elec-
tron trajectory, which is made visible by the fluorescence of
the insert gas with which the tube is filled.
The tube has an axial scale shaped like a ladder, whose
metal 'rungs' are given a coat of luminous paint to enable
the diameter of the electron trajectory to be measured ac-
curately in order to determine the specific charge e/m of an
electron. After evacuation, the tube is filled with argon at a
pressure of about 10-1 pa (t o-s mbar). This residual pres-
sure of inert gas plays an important role in the focusing of
the electron beam. Along their trajectory the electrons col-
lide with gas molecules and ionise them, so that the beam
is made visible bv the luminescence produced by the re_
combination of the argon. Since, on the other hand, only the
secondary ions arising escape from the beam during ionisa-
tion, the sluggish positive argon ions form a thread along
the path of the electron beam, which as a result of electro-
static forces of attraction makes an important contribution to
the sharp focusing of the beam, even over large distances.
Each of the similar Helmholtz coils is cantilevered off a plas-
tic foot. The coils are positioned by three spacer rails so that
their axial spacing is equal to the average coil radius, (The
rails can be removed after undoing knurled screws; allow_
ing the coils to be used individually). Two fo these rails are
provided with a clip holding the narrow-beam tube in the
centre of the pair of coils. The sockets of the coil winding
are cast into the plastic foot of the coil; and the connecting
leads can be used to connect the coils in parallel or series
as required. The sockets are numbered
(1;2) to make it easier to wire the coils.

Fig. 2: Winding arrangement of the Helmholtz coils.

cantilevering the coils from the base allows the number of
turns to be counted. The fact that the turns of the individual
layers are slightly offset relative to one another
(sf Fig' 2) must be allowed for when counting. Each coil is
wound from copper wire in 14 layers, each of 11 turns, giv_
ing the number of turns n = 154.
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