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EXPERIMENTO DA CARGA/MASSA

Figura 1 – Experimento da carga/massa.
“Uma fonte fornece energia para as bobinas de Helmholtz e a outra para o
canhão de elétrons. O feixe surge no canto do bulbo de vidro e conforme o campo
magnético aumente, este feixe se curva fechando uma circunferência cujo raio é
medido com o auxílio de uma estrutura metálica presente no bulbo que delimita: 2, 3,
4 e 5 cm.”
Uma vantagem que o experimento “trackeado” fornece é a independência da
estrutura metálica presente no equipamento, visto que os valores dos raios da
circunferência serão obtidos diretamente com o programa.
Para trabalharmos com os valores extraídos do experimento utilizamos,
basicamente, as seguintes equações:
(1)

Que permite calcular o campo magnético em função do raio da bobina, do
número de espiras e da corrente aplicada. Também temos a equação que fornece a
relação carga/massa em função da tensão, do campo magnético e do raio da
circunferência.
(2)

VIDEOANÁLISE DO EXPERIMENTO DE MILLIKAN
Instalação do Tracker
Vá até a página <http://physlets.org/tracker/>. Baixe o programa de acordo com
seu sistema operacional (Windows, Mac, Linux e etc.).

Avance até concluir a instalação do programa.
*Pode ser necessário atualizar as versões do programa Java e também do
Quicktime,

disponíveis

em:

<http://www.apple.com/br/quicktime/>.
Começando a atividade:
Abra o Tracker e verá a seguinte tela:

<https://www.java.com/pt_BR/>

e

Clique na aba “ARQUIVO” e em seguida selecione a opção “ABRIR”.

Abra o vídeo “134.avi”

O vídeo irá abrir no Tracker e a tela do software ficará da seguinte maneira:

Note que na parte inferior da tela a uma barra de tempo do vídeo. Os dois ícones
pretos (circulados de vermelho), delimitam a parte do vídeo de sua preferência.

Em seguida, clique no ícone dos “EIXOS DE COORDENADAS” (circulados de
vermelho).

*Posicione os eixos de coordenadas (linhas rosa) no início da circunferência
formada pelo feixe curvo. Outra coisa importante é que para mover os eixos você deve
clicar no centro dos eixos e arrastá-los para a posição de interesse.

A tela do Tracker ficará assim:

Clique no ícone “FITA MÉTRICA COM TRANSFERIDOR”, na barra de
ferramentas do programa, aparecerá a aba “NOVO” e em seguida selecione a opção
“BASTÃO DE CALIBRAÇÃO/BASTÃO DE MEDIAÇÃO (depende da versão do
programa)”:

Surgirá uma escala flexível (na cor azul e destacada pela marcação vermelha).
Posicione esta barra na direção horizontal e coloque-a sob a circunferência. O software
ficará com o seguinte aspecto:

A parte delimitada pelo “BASTÃO DE MEDIÇÃO” vale 2 cm. Desta maneira clique
em cima do valor 100, mude para 2 e aperte enter. Dessa maneira:

Na sequência, clique na aba “TRAJETÓRIAS”, “NOVO” e selecione “PONTO DE
MASSA”

Em seguida inicie o vídeo e quando o multímetro (no canto inferior direito do
vídeo, destacado em amarelo) marcar 2,9 A, pare o vídeo clique em “massa A”. Em
seguida aperte SHIFT e com o BOTÃO ESQUERDO DO MOUSE, marque um ponto na
circunferência (ponto vermelho).

Então continue o vídeo e a cada (aproximadamente) -0,10 A, pare o vídeo e
marque mais um ponto. A partir da segunda vez, aparecerá a seguinte mensagem:

.
Marque “Não mostrar isto novamente” e feche a janela. Repita o processo de
marcação até onde desejar.
*É importante salientar que o valor da tensão aplicada no experimento, se
encontra no canto inferior esquerdo do vídeo.

Depois disso, no canto inferior direito, clique em DADOS e marque “r”.

Coloque os valores de “r” no Excel, junto com o valor da corrente elétrica
(encontrada no próprio vídeo).
Separe cédulas para: os valores das distâncias obtidas (coluna branca) e suas
respectivas correntes elétricas (coluna laranja); para a tensão aplicada (coluna amarela);
para o campo magnético (coluna preta) que é calculado a partir da equação (1).

Para o calculo do B no Excel, utilizamos a seguinte expressão:
=((4/5)^(3/2))*(1,257*10^(-6))*154*(corrente elétrica)/(0,2)
Finalmente, para o cálculo da relação carga/massa:
=2*tensão aplicada/((campo magnético*distância obtida)^2)
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