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Chciałbym przedstawić Czytelnikom propozycję bezpośredniej obserwacji wpływu pola magnetycznego na ruch cząstek naładowanych – elektronów. Pośrednio
ten wpływ obserwujemy na co dzień – chociażby w prądnicach, jednak często
nie mamy tam pełnej kontroli nad zachodzącymi zjawiskami. Nasza metoda natomiast pozwoli nie tylko na uzupełnienie bądź utrwalenie wiedzy książkowej,
ale też po prostu na zabawę.
Ruchem cząstek naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym rządzi
tak zwana siła Lorentza. Ogólna postać wzoru na tę siłę, działającą na cząstkę
o ładunku q, poruszającą się z prędkością , jest następująca:
(1)
.
Mamy tu część pochodzącą od pola elektrycznego o wektorze natężenia
(prawie nie będziemy się nią tu zajmować) oraz część związaną z polem magnetycznym, proporcjonalną do członu
, gdzie to w polskim nazewnictwie
wektor indukcji pola magnetycznego. Jednostką indukcji w układzie SI jest tesla
[T], chociaż często używa się też jednostki gaus [Gs], przy czym 1 T = 10000 Gs.
Ziemskie pole magnetyczne ma średnią wartość bliską 0,5 Gs. Symbol × oznacza tak zwany iloczyn wektorowy, który w wyniku mnożenia dwóch wektorów
daje również wektor (w przeciwieństwie do iloczynu skalarnego, który w wyniku mnożenia dwóch wektorów daje skalar – czyli po prostu liczbę). Ten wektor
wynikowy jest prostopadły do płaszczyzny, w której są zawarte oba mnożone
przez siebie wektory, czyli tutaj i . Długość wektora wynikowego, czyli u nas
wartość części magnetycznej siły Lorentza, zależy nie tylko od wartości ν i B, ale
też od kąta zawartego między mnożonymi wektorami. Gdy ten kąt wynosi zero
– siła też wynosi zero. Gdy kąt rośnie, wartość siły rośnie i osiąga maksymalną
wartość dla 90°. Gdy kąt nadal rośnie, wartość siły maleje, osiągając zero dla kąta
równego 180°. Mówiąc ściślej, wartość siły Lorentza (pomijając wkład od pola
elektrycznego) można zapisać następująco:
,
(2)
gdzie α jest właśnie kątem między wektorami i . Widzimy, że pole magnetyczne działa tylko na cząstki naładowane, gdy te się poruszają. Pozostaje jeszcze
kwestia znalezienia zwrotu siły . Ja najbardziej lubię stosować w tym celu tak
zwaną regułę FBI. Tak – nazwa pochodzi od znanego wszystkim akronimu oznaczającego Federalne Biuro Śledcze w USA. Pracownicy tej instytucji nierzadko
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sięgają po broń, a w naszej regule mnemotechnicznej właśnie ustawiamy palce
dłoni w kształt pistoletu. F w regule FBI to siła Lorentza, B to oczywiście pole
magnetyczne, a I to prąd elektryczny. Tak – prąd, ponieważ ta reguła zazwyczaj
służy do wyznaczania zwrotu siły działającej na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym. Wtedy w tej regule używamy lewej dłoni. Gdy jednak rozważamy elektrony (a nie umowne ładunki dodatnie w prądzie), to wtedy
używamy dłoni prawej, zgodnie z rys. 1:

Rys. 1. Mnemotechniczna reguła FBI dla określania zwrotu siły Lorentza działającej na
poruszający się strumień elektronów

Po przypomnieniu sobie podstawowych wiadomości na temat siły Lorentza
i wyznaczania jej kierunku i zwrotu, jesteśmy gotowi do przeprowadzenia obserwacji. W tym celu posłużymy się liniowym akceleratorem cząstek elementarnych
obdarzonych ładunkiem. Brzmi bardzo poważnie, ja jednak mam tu na myśli po
prostu oscyloskop, a ściślej – oscyloskop analogowy. Oscyloskop, niezależnie od
konstrukcji, służy głównie do wizualizacji i pomiaru zmian napięcia elektrycznego w czasie. W oscyloskopie analogowym służy do tego wiązka elektronów
przyspieszana w polu elektrycznym – tak jak to widzimy na rys. 2. Przyspieszone między katodą i anodą elektrony uderzają w ekran oscyloskopu, pokryty od
wewnętrznej strony luminoforem. W miejscu uderzenia elektronów luminofor
świeci – w naszym przypadku na kolor zielony. W podstawowym trybie pracy wiązka elektronów jest cyklicznie przesuwana w kierunku poziomym, dając
wrażenie ciągłej linii na ekranie oscyloskopu. Odchylanie wiązki elektronów jest
dokonywane z użyciem dodatkowego pola elektrycznego, prostopadłego do początkowego kierunku ruchu elektronów. Wizualizacja zmian badanego oscyloskopem napięcia odbywa się dzięki odchylaniu wiązki elektronów – tym razem
w kierunku pionowym, z pomocą kolejnego pola elektrycznego, proporcjonalnego do mierzonego napięcia. Tego aspektu nie będziemy w naszych obserwacjach
wykorzystywać w tym artykule. Chciałbym tutaj dodać, że chociaż oscyloskopy
analogowe zostały już w znacznej mierze wyparte przez oscyloskopy w pełni
cyfrowe, to jednak ze względu na swoje właściwości bywają nadal wykorzystywane w badaniach z dziedziny fizyki jądrowej.

Foton 149, Lato 2020

43

Rys. 2. Wnętrze oscyloskopu i jego ekran z widoczną poziomą linią „rysowaną” przez elektrony
padające na luminofor

Lampa oscyloskopowa znajduje się w osłonie magnetycznej – aby ziemskie
i laboratoryjne pole magnetyczne nie wpływało na tor elektronów. My jednak
będziemy uparci i przyspieszane w lampie oscyloskopowej elektrony będą mimo
wszystko poddawane działaniu siły Lorentza – dzięki polu magnetycznemu przykładanemu od strony ekranu. Wpływ tej siły będzie doskonale widoczny na ekranie luminescencyjnym.
Pole magnetyczne wokół magnesu przedstawia się zazwyczaj za pomocą tak
zwanych linii pola. To bardzo popularna metoda, którą Czytelnicy na pewno znają z podręczników i Internetu. Linie te mają tę cechę, że wektory indukcji pola
magnetycznego są do nich w każdym punkcie styczne. Wartość indukcji pola
z kolei reprezentuje się poprzez gęstość tych linii. Oczywiście, im gęściej narysowane linie, tym wartość B jest większa. Prawidłowe uwzględnienie gęstości linii
nie jest jednak całkiem trywialne – chodzi przecież o gęstość w przestrzeni trójwymiarowej, a nie na kartce papieru. Na potrzeby naszych rozważań wybrałem
rzadziej stosowany sposób szkicowania pola – wprost za pomocą wektorów . Tutaj jednak trudność sprawia fakt, że wartość indukcji pola maleje w przybliżeniu
z odwrotnością kwadratu odległości od magnesu. Gdyby zatem zachować skalę,
wektory w pobliżu magnesu byłyby bardzo długie, a te oddalone od magnesu –
mikroskopijne. Dlatego wszystkie wektory na rys. 3 i 4 mają tę samą długość,
a wartość jest zakodowana za pomocą koloru, zgodnie z zamieszczoną legendą.
Szkic przygotowałem na podstawie pomiarów indukcji pola wykonanych fabrycznym miernikiem wykorzystującym efekt Halla, który z kolei u swych podstaw fizycznych też bazuje na sile Lorentza.
Na rys. 3. widzimy wpływ siły Lorentza na poruszające się elektrony, w przypadku gdy magnes jest ustawiony prostopadle do ekranu oscyloskopu. Wiązka,
która trafia w środek magnesu nie jest odchylana – prędkość elektronów jest wtedy bowiem równoległa (czy też precyzyjniej – antyrównoległa) względem kierunku pola magnetycznego. Przy orientacji biegunów magnesu jak na schemacie,
elektrony trafiające w lewą część ekranu są odchylane ku górze, a te trafiające
z prawej strony – ku dołowi. Pionowa składowa siły Lorentza jest zaznaczona
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na schemacie przy pomocy standardowych symboli ⊗ („za płaszczyznę”) i 
(„przed płaszczyznę”).

Rys. 3. Po lewej: schemat (z zachowaną skalą) głównej części naszego układu, widzianego z góry.
Wokół przyłożonego magnesu jest naszkicowane pole magnetyczne, zgodnie z opisem w tekście.
Przedziały w legendzie są lewostronnie otwarte. Lewe i prawe zdjęcie różni przede wszystkim
orientacja biegunów magnesu. Ponadto na prawym zdjęciu dołożony jest drugi magnes w celu
zwiększenia pola. Magnes znajduje się w odległości 3 mm od ekranu oscyloskopu – dotyka
przezroczystej osłony z wygrawerowaną na potrzeby pomiarów skalą

Inna konfiguracja jest pokazana na rys. 4. Tutaj magnes jest ustawiony długą
osią poziomo wzdłuż ekranu oscyloskopu. Widzimy – zarówno z analizy orientacji wektorów pola i prędkości elektronów, jak i z obserwacji na oscyloskopie
– że w pobliżu magnesu siła Lorentza odchyla elektrony ku górze, a bliżej obu
krawędzi ekranu – ku dołowi.

Rys. 4. Po lewej: szkic układu, jak na rys. 3, ale z magnesem umieszczonym w innej konfiguracji.
Lewe i prawe zdjęcie ekranu oscyloskopu różni orientacja biegunów magnesu, a ponadto na
prawym zdjęciu magnes jest umieszczony wprost na ekranie

A teraz jeszcze przeprowadzimy krótkie obliczenia. Można by pomyśleć, że
skoro nasz oscyloskop analogowy to tylko mały model prawdziwych akceleratorów cząstek, to pewnie prędkości, jakie nabywają elektrony, są niewielkie. Okazuje się jednak, że nie. Z noty katalogowej naszego oscyloskopu wynika, że na-
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pięcie przyspieszające elektrony to U = 1200 V. Prędkość maksymalną elektronu
obliczymy z energii kinetycznej, którą nabywa on w polu elektrycznym:
,

(3)

gdzie m to masa elektronu, wynosząca 9,1·10-31 kg, a e to ładunek elektronu
o wartości 1,6·10-19 C. Po przekształceniach widzimy, że prędkość elektronu ν to
aż 20·106 m/s, czyli prawie 7% prędkości światła. Mimo tak wielkiej prędkości,
ze względu na mały ładunek elektronu, wartość części magnetycznej siły Lorentza jest niewielka w naszym oscyloskopie. Jednak ze względu na niezwykle
małą masę m elektronu, przyspieszenie, jakiemu może on być poddawany, jest
gigantyczne. Jeśli przyjmiemy dla wielkiego uproszczenia, że elektron porusza
się ze stałą prędkością ν równą 7% prędkości światła w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 100 Gs i to pole jest prostopadłe do wektora prędkości
elektronu, to dostajemy przyspieszenie a wynoszące aż 4·1016 m/s2 (a siła wynosi kilkadziesiąt femtoniutonów, gdzie przedrostek femto to 10-15). Tu musimy
pamiętać, że siła Lorentza, ze względu na to, że działa prostopadle do wektora
prędkości cząstki naładowanej, nie zmienia energii cząstki (nie wykonuje nad
nią pracy). Zatem znalezione przyspieszenie jest tak naprawdę przyspieszeniem
dośrodkowym w ruchu elektronu po łuku okręgu. Promień r tego łuku wynosi
mm. Zatem i odchylenie wiązki elektronów na ekranie wynosi kilka
milimetrów – tyle, ile faktycznie obserwujemy na oscyloskopie.
Okazuje się, że jest jeszcze jedna, niejako uboczna, cecha oscyloskopu analogowego, która pozwala na dokonanie intrygujących obserwacji. Mamy bowiem
do dyspozycji dodatkowe pokrętło, które w normalnych warunkach służy do jak
najlepszego skupienia wiązki elektronów w miejscu ich padania na ekran – czyli
zapewnia, że obserwowana na ekranie linia jest jak najwęższa. Wewnątrz oscyloskopu jest to osiągane dzięki odpowiedniemu dobraniu dodatkowego pola elektrycznego, przez które przelatują przyspieszane elektrony. My jednak zastosujemy pokrętło „ostrość” w sposób nietypowy. W lewym skrajnym położeniu tego
pokrętła szerokość linii wyświetlanej na ekranie mojego oscyloskopu wynosi aż
7 mm. To nam umożliwia jednoczesną obserwację wpływu siły Lorentza na elektrony zbliżające się do ekranu pod nieco różnymi kątami także w pionie.
Zadanie dla Czytelnika
Proszę wyjaśnić powstawanie ciekawych struktur na ekranie oscyloskopu, przedstawionych na rys. 5, 6 i 7. Wpływ pola magnetycznego na elektrony jest zmaksymalizowany dzięki temu, że magnesy dotykają wprost ekranu. Do niektórych
zdjęć udało się postawić oscyloskop pionowo i precyzyjnie go wypoziomować,
dzięki czemu magnesy leżały na ekranie bez podtrzymywania.
Przy analizie zdjęć na rys. 5 trzeba rozważyć między innymi składową pionową (w dół) prędkości elektronów w pobliżu środka ekranu.
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Rys. 5. Ilustracja do zadania dla Czytelnika. Magnes pierścieniowy z prawego zdjęcia wytwarza
pole magnetyczne o rozkładzie jakościowo podobnym do tego dla magnesu cylindrycznego
z lewego zdjęcia, z wyjątkiem obszaru tuż przy samym magnesie

Przy zdjęciach z rys. 6 istotne jest wzięcie pod uwagę kąta w płaszczyźnie
poziomej, pod jakim elektrony zbliżają się do ekranu. Pozwoli to na wyjaśnienie
ewidentnej asymetrii w kierunku lewa-prawa w obserwowanym obrazie. Z kolei
zwężenie i poszerzenie wiązki elektronów w kierunku pionowym można wyjaśnić na bazie analizy kształtu linii pola magnetycznego wokół magnesu, w płaszczyźnie ekranu oscyloskopu.

Rys. 6. Ilustracja do zadania dla Czytelnika. We wszystkich trzech przypadkach orientacja
biegunów magnesu jest taka sama, a jedynie położenie magnesu jest zmieniane wzdłuż linii
wyświetlanej na ekranie

Rys. 7. Ilustracja do zadania dla Czytelnika. W obydwu przypadkach bieguny magnesu są
zorientowane w ten sam sposób
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W przypadku rys. 7 istotne jest z kolei to, że magnes znajduje się nieco nad
(lewe zdjęcie) lub nieco pod (prawe zdjęcie) niezaburzoną linią poziomą na ekranie. Dzięki temu na elektrony działa składowa pola magnetycznego o kierunku
pionowym, powodując powstanie składowej siły Lorentza skierowanej poziomo,
w stronę środka ekranu (czyli w prawo na lewym zdjęciu i w lewo – na prawym
zdjęciu).
A może komuś z Czytelników uda się uzyskać inne ciekawe wzory na ekranie?
Hendrik Lorentz był fizykiem holenderskim, żyjącym na przełomie XIX
i XX wieku. Odegrał wielką rolę w rozwoju nowoczesnej fizyki. W 1902 roku
został laureatem Nagrody Nobla za wyjaśnienie tak zwanego efektu Zeemana – wpływu pola magnetycznego na widma atomowe. Między innymi jako
pierwszy podał pełny i poprawny wzór na siłę działającą na cząstkę naładowaną
w polu elektrycznym i magnetycznym – nazwaną właśnie siłą Lorentza.
Uwaga – samodzielne otwieranie oscyloskopu może być niebezpieczne ze
względu na ryzyko porażenia prądem. Konieczna jest obecność osoby dorosłej,
która rozumie zagrożenie. Ponadto do przeprowadzenia proponowanych tu obserwacji otwieranie oscyloskopu jest zupełnie zbędne.
Autor bardzo dziękuje panu Janowi Benko za przekazanie oscyloskopu ST-315A II.

