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Laboratório de F́ısica Moderna
Experimento II: Determinação da razão carga/massa do elétron

Prof. Marco Polo

Introdução e objetivos

Os elétrons são acelerados no tubo de raios catódicos devido à diferença de potencial de uma
fonte DC (0...600 V, ver Fig. 1). A aplicação de um campo magnético perpendicular à trajetória
dos elétrons, produzido pelas bobinas de Helmholtz, força os elétrons a desenvolverem uma
trajetória circular (Fig. 2).

Da relação entre o raio da trajetória, o campo magnético e a tensão no tubo, é posśıvel
determinar a razão entre a carga e a massa do elétron.

 

Figura 1: Montagem experimental para a determinação da razão e/m.
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Figura 2: Fluorescência no tubo de raios catódicos.

Materiais e Montagem

Os materiais consistem de:

(a) Par de bobinas de Helmholtz.

(b) Fonte de alimentação 0...600 V, DC.

(c) Fonte de alimentação 15 V - 2 A.

(d) Dois mult́ımetros digitais.

(e) Tubo de raios catódicos.

(f) Cabos de ligação, várias cores.

A trajetória dos elétrons é visualizada indiretamente, pela ionização dos átomos de hi-
drogênio no tubo de raios catódicos. A fluorescência emitida, viśıvel com a luz da sala apagada,
determina assim, a trajetória eletrônica. O filamento, dentro do tubo e de onde saem os elétrons,
é aquecido devido à uma tensão AC de 6,3 V. A voltagem de aceleração deve estar entre 150 e
300 V.

O diagrama de ligações do tubo de raios catódicos está mostrado na Fig. 3. A corrente nas
bobinas, lida em um dos mult́ımetros, não deve exceder 3 A. O raio da órbita do elétron pode
ser medido na escala do tubo, que possui marcações para 2, 3, 4 e 5 cm.
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Figura 3: O diagrama de ligações do tubo de raios catódicos.

Medida da razão e/m

Nesse experimento, três grandezas são medidas diretamente: o raio r da órbita, a corrente i na
bobina e a tensão V no tubo. Assim, obtenha a razão e/m das seguintes formas:

(a) Mantenha a corrente i constante e faça um gráfico do raio r em função do potencial V .

(b) Mantenha o potencial V constante e faça um gráfico do raio r em função da corrente i.

(c) Obtenha a razão e/m das melhores curvas que se ajustam aos pontos dos gráficos e compare
os resultados.
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