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EXPERIMENTO DA DIFRAÇÃO DE ELÉTRONS 

O experimento se resume a acelerar elétrons, com o auxílio de diferentes 

tensões, contra um alvo (cristal de grafite). Quando estes elétrons “colidem” com o 

cristal, são espalhados formando um padrão de difração.  

 
Figura 1 – Experimento da difração de elétrons 

 
“O experimento didático da difração de elétrons conta com três estruturas 

básicas: (a) fonte de alta tensão, (b) bulbo com o alvo, (c) fonte de alta tensão 

auxiliar. Com a estrutura (a) pode-se variar a tensão de 0 a 10kV (variamos até um 

máximo de 8kV para preservar o equipamento) aquecendo o filamento (dentro da 

estrutura (b)) responsável pelo lançamento dos elétron. O equipamento (c) permite-

nos variar as tensões entre as grades do experimento, regulando a intensidade dos 

anéis de difração.” 

Para trabalharmos com os valores extraídos do experimento utilizamos, 

basicamente, as seguintes equações. A primeira relaciona o comprimento de onda e 

a tensão aplicada. A segunda evidencia o raio do anel de difração em função do 

comprimento de onda. 
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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: <https://www.java.com/pt_BR/> e 

<http://www.apple.com/br/quicktime/>.  

Começando a atividade: 

Abra o Tracker e verá a seguinte tela: 

http://physlets.org/tracker/
https://www.java.com/pt_BR/
http://www.apple.com/br/quicktime/


 

 

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

 

Abra o vídeo Difração de Elétrons.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 rosas) no centro do 

experimento, para facilitar seu trabalho. 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 na parte 

esbranquiçada do experimento. O software ficará com o seguinte aspecto: 

 



A parte delimitada pelo “BASTÃO DE MEDIÇÃO” vale 9,46 cm. Desta 

maneira clique em cima do valor 100, mude para 9,46 e aperte enter. Dessa 

maneira: 

 

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

DE MASSA” 

 

Repita o este processo quatro vezes. Assim: 

 

Em seguida inicie o vídeo e quando a fonte (no canto superior esquerdo do 

vídeo, destacado em amarelo) marcar 4 kV, pare o vídeo clique em “massa A”. Em 

seguida aperte SHIFT e com o BOTÃO ESQUERDO DO MOUSE, marque quatro 

pontos na parte externa do menor anel de difração: 



 

Então continue o vídeo e a cada (aproximadamente) 0,3 kV, pare o vídeo e 

marque mais quatro pontos. 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. O próximo passo é iniciar o vídeo novamente e, no 

exato momento em que aparecem as marcações de “massa A”, parar o vídeo, clicar 

em “massa B” e fazer quatro marcações na parte interna do menor anel de difração. 

Marcar sempre com junto com as marcações da “massa A”. Portanto, a tela ficará 

com o seguinte aspecto: 



 

Faça a mesma coisa para “massa C” e “massa D”. Enfim: 

 

Portanto, a cada 0,3 kV existirão 16 pontos: 4 para marcar a parte externa 

do maior anel de difração; 4 para a parte interna do maior anel; 4 para marcar a 

parte externa do menor anel e mais 4 para a parte interna do menor. 

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

Repare que ao lado do botão “DADOS” você pode selecionar a “MASSA A”, 

“MASSA B”, “MASSA C” e “MASSA D”.  



 

 

Coloque os valores de “r” no Excel, junto com o valor da tensão (encontrada 

no próprio vídeo). Separe algumas células para as constantes conhecidas: 

 h (constante de Planck) = 6,64 x 10-34 Js; 

 m (massa do elétron) = 9,1 x 10-31 kg; 

 e (carga do elétron) = 1,6 x 10-19 As; 

 n (ordem de difração) = 1; 

 d (distância entre os planos interatômicos) = 211 pm e 126 pm; 

 R (raio do bulbo) = 65 mm. 

 



Extraia a média dos raios do anel de difração da seguinte maneira: 

somamos os 4 pontos externos e diminuímos os 4 internos. Dividimos por 4 para 

obtermos um valor que seria a distância de uma borda a outra. Dividimos o valor 

total por 2 para chegarmos a metade e em seguida somamos com o início do raio 

interno. Para isso, nas células B2 e C2 colocamos a seguinte equação: 

=(((H23+H24+H25+H26)-(F23+F24+F25+F26))/4)/2+(F23+F24+F25+F26)/4 

Nas células F2 e G2 estão os valores do raio menor e raio maior em metros. 

Para calcularmos o comprimento de onda utilizamos a equação (1) que no formato 

Excel é: 

=K$3/(RAIZ(2*L$3*M$3*A2)) 
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