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Wstęp 

 
Celem ćwiczenia jest pomiar ładunku elementarnego (ładunku elektronu). Pomiar ten opiera się na historycznym 
doświadczeniu Millikana. W doświadczeniu tym używa się kondensatora płaskiego, umieszczonego poziomo. Do jego 
wnętrza rozpyla sie kropelki oleju, które powoli opadają pionowo w dół z pewną stałą prędkością. Następnie jonizuje się 
kropelki przez ich oświetlanie odpowiednim promieniowaniem (np. promieniami rentgenowskimi). Dlatego po przyłożeniu 
napięcia elektrycznego (“plus” na górnej okładce) podlegają działaniu siły elektrycznej skierowanej w górę. Siła ta jest 
proporcjonalna do ładunku elektrycznego kropelki, będącego krotnością ładunku elementarnego. W tym polu kropelki oleju 
poruszają się w górę ze stałą prędkością, zależną od kilku czyników. Jej wartość można określić dzieląc odległość między 
okładkami przez czas przelotu kropli między nimi. Na tej podstawie można wyznaczyć wielkość ładunku kropli, a następnie 
wielkość ładunku elementarnego. 



 
 

 
Przebieg doświadczenia 

 

Wykorzystywana w doświadczeniu aplikacja <Millikan.exe> jest aplikacją opracowaną w środowisku LabVIEW. Przed jej 
uruchomieniem należy pobrać ze strony projektu VccSSe plik <Millikan> z całą jego zawartością i umieścić na dysku C w 
Documents and Settings. 

Uwaga: Przed uruchomieniem aplikacji należy zainstalować Run Time Engine w wersji 8.6 lub wyższej dostępny na stronie 
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. 

Instrukcja obsługi eksperymentu (aplikacji) 

1) Ustawiamy pokrętła określające napięcie na okładkach kondensatora, gęstość oleju oraz odległość płytek. 
2) Klikając w odpowiedni klawisz włączamy pomiar. 
3) Rozpylamy olej. 
4) Odczytujemy czas opadania kropli bez pola elektrycznego. 
5) Jonizujemy krople. 
6) Włączamy pole elektryczne. 
7) Odczytujemy czas wznoszenia się kropli. 
8) W odpowiednim okienku odczytujemy wartość ładunku. 

 góra

 
Ewaluacja 

http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en


 

 Początkujący Średniozaawansowany Expert 

Podstawowe czynności  Przygotowanie zestawu 
pomiarowego. Postępowanie 
według instrukcji, 
wyświetlanych w odpowiednich 
okienkach.  

Przygotowanie zestawu 
pomiarowego. Postępowanie 
według instrukcji, wyświetlanych w 
odpowiednich okienkach. 

Przygotowanie zestawu 
pomiarowego. Postępowanie 
według instrukcji, wyświetlanych 
w odpowiednich okienkach. 
Obliczenie ładunku na kropli. 

Rozumienie pojęcia Pole elektryczne w 
kondensatorze. Siły działające 
na naładowana kropelkę. 

Pole elektryczne w 
kondensatorze. Siły działające na 
naładowana kropelkę. 

Pole elektryczne w 
kondensatorze. Siły działające 
na naładowana kropelkę. 
Prędkość graniczna. 
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Wnioski 

 

Po zakończeniu doświadczenia uczeń dowiaduje się, że ładunek elektryczny jest skwantowany, tzn. jest całkowitą krotnością 
ładunku zwanego elementarnym. Co do wartości jest on równy ładunkowi elektronu. Jednocześnie uczeń zapoznaje się z 
metodą pomiaru tego ładunku, zaproponowaną blisko sto lat temu przez Millikana. Szczegóły tej metody wymagają dobrego 
przygotowania z fizyki, ale nie wykraczają poza poziom szkoły średniej.  
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