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Herhangi bir alanın yokluğunda elektronların doğrusal yayılmasının gösterilmesi 

UE3070300UE3070300 MALTESE-CROSS TÜPÜ

ELEKTRİK / ELEKTRON TÜPÜ

TEMEL İLKELER
Bir Maltese cross tüpte katot ışın silahından farklı bir elektron 

demeti floresan ekran üzerinde bir objenin ekrandaki katot ışınları-

na opak olan gölgesini (Maltese cross) gözlemleyerek görülebilir. 

Gölgenin pozisyonu elektronların ekrana doğru doğrusal yayılması 

bölündüğünde değişebilir. 

Eğer anot ve Maltese cross aynı potansiyellerdeyse tüpün içerisinde 

alan olmaz ve elektronlar doğrusal bir şekilde yayılırlar. Cross’un elekt-

ron gölgesi parlayan katottan çıkan ışıktaki gölgesiyle karşılaşır. 

Bu doğrusal yayılmanın alan tüp içerisinde olduğunda nasıl dağıldığı 

anot ve cross arasındaki bağlantı kesildiğinde kolaylıkla görülebilir. 

Sonrasında cross statik olarak şarj olur ve ekranın üzerindeki elektron 

gölgesi bulanıklaşır. 

Eğer elektronlar manyetik alan tarafından ekrana olan yolları üzerinde 

saptırılırlarsa elektron gölgesinin kaydığı ya da döndüğü görülür. 

Sapma kuvveti F manyetik alan B üzerindeki elektronların hızına v 

bağlıdır ve Lorentz-kuvvetinin sonucudur:

(1)

DEĞERLENDİRME
Bir alanın yokluğunda elektronlar doğrusal bir şekilde yayılırlar. 

Elektron gölgesi ışıktan gelen gölgeyle tamamen eşleşir.  

Manyetik bir alanda elektronlar sapma yapar ve elektron gölge-

si ışıktan gelen gölgeye nazaran kayma yapar.  Sapma kuvveti 

elektronların hareket yönüne ve manyetik alanın kendisine dikey 

yöndedir.  

Eğer manyetik alan eksensel olarak hizalandıysa elektronlar spiral 

yollara sapar ve gölgeler döner ve küçülür. 

Şekil 1: Maltese cross tüpün şeması Şekil 2: Eksensel olarak hizalanmış manyetik alanda elektron sapması 

boyunca elektron gölgelerinin rotasyonu 

ÖZET
Bir alanın yokluğunda elektronların doğrusal yayılması bir adet Maltese cross tüpü içerisinde 

elektron demetinin gölgesinin ışık demetinin gölgesiyle nasıl karşılaştığı gösterilerek gösteri-

lebilir. Örneğin manyetik alan sebebiyle demetin doğrusal yayılmasından herhangi bir sapma, 

gölge harekete sebep olacağı için görülebilir. 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Bir alanın yokluğunda elektronların 

doğrusal yayılmasını gösterin.

•  Elektronların manyetik alan tarafından 

saptırılmasını gösterin 

• Elektron optiğine giriş

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Malta Çapraz Borulu S 1000011

1 Tüp Kulpu S 1014525

1 Yüksek Voltajlı Güç Kaynağı 5 kV (230 V, 50/60 Hz) 1003310 veya

Yüksek Voltajlı Güç Kaynağı 5 kV (115 V, 50/60 Hz) 1003309

1 Takım 15 emniyetli deney kablosu, 75 cm 1002843

Ayrıca önerilir:

1 Helmholtz Bobin Çifti S 1000611

1 DC Güç Kaynağı 0 − 20 V, 0 − 5 A (230 V, 50/60 Hz) 1003312 veya

DC Güç Kaynağı 0 − 20 V, 0 − 5 A (115 V, 50/60 Hz) 1003311

GEREKLİ CİHAZLAR

F = −e ⋅v ×B


