Άζθεζε 20
Φσηνειεθηξηθό θαηλόκελν
20.1. θνπόο
ηελ άζθεζε απηή κειεηάηαη ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν θαη πξνζδηνξίδεηαη
πεηξακαηηθά ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ηνπ Planck.
20.2. Δηζαγσγή
ηα ηέιε ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα παξαηεξήζεθε φηη κηα κεηαιιηθή επηθάλεηα εθπέκπεη
ειεθηξφληα φηαλ απηή θσηίδεηαη. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάζηεθε θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν.
Ζ ζπζηεκαηηθφηεξε κειέηε ηνπ θαηλφκελνπ έδεημε φηη:
(α) ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη ζε κνλάδα ρξφλνπ είλαη αλάινγνο ηεο
έληαζεο ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο
(β) ην θαηλφκελν δε ιακβάλεη ρψξα φηαλ ε ζπρλφηεηα ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο είλαη
κηθξφηεξε απφ θάπνηα νξηζκέλε ηηκή θαη
(γ) ε κέγηζηε ηαρχηεηα ησλ εμεξρνκέλσλ ειεθηξνλίσλ απμάλεη γξακκηθά κε ηε ζπρλφηεηα
ηνπ θσηφο θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζή ηνπ.
Ζ εξκελεία ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλφκελνπ ζηα πιαίζηα ηεο θιαζηθήο ειεθηξνδπλακηθήο ζεσξίαο, ελψ δελ ζπλαληνχζε δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξαηήξεζε (α), ήηαλ
αδχλαηε ζε ζρέζε κε ηηο παξαηεξήζεηο (β) θαη (γ). Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
ειεθηξνδπλακηθή, ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ, φηαλ απηφ δέρεηαη ηελ επίδξαζε
ελφο ειεθηξνκαγλεηηθνχ θχκαηνο, ηίζεληαη ζε ηαιάλησζε κε ζπρλφηεηα ίζε κε απηήλ ηνπ
θσηεηλνχ θχκαηνο θαη κε πιάηνο αλάινγν ηεο έληαζεο ηεο ειεθηξηθήο ζπληζηψζαο ηνπ
πεδίνπ. πλεπψο, ζε πνιχ ηζρπξά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, ηα ειεθηξφληα ζα είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ ελέξγεηεο αξθεηά κεγάιεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
εγθαηαιείςνπλ ην κέηαιιν. πκπεξαζκαηηθά, ε εθπνκπή ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ηα κέηαιια
δε ζα έπξεπε λα εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα, αιιά κφλνλ απφ ηελ έληαζε ηνπ θσηφο. Ζ
αζπκθσλία ηεο θιαζηθήο ζεσξίαο κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα εξκελεχηεθε ην 1905 απφ ηνλ
Einstein, πνπ γηα ηελ εξγαζία ηνπ απηή ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Nobel.
20.2.1. Θεσξία ηνπ Einstein
χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Einstein, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, ην
θσο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα απνηειείηαη απφ δηαθξηηά θβάληα (θσηόληα) πνπ ην θαζέλα έρεη
ελέξγεηα
Δ = hλ

(20.1)

φπνπ h είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Planck, ίζε κε 6,626×10-34 J·s, θαη λ ε ζπρλφηεηά ηνπ θσηφο
Έηζη, φηαλ ζηε κεηαιιηθή επηθάλεηα πξνζπέζνπλ θσηφληα, ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα ηνπ
κεηάιινπ, απνξξνθψληαο ηελ ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ, κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ην κέηαιιν,
αξθεί ε ελέξγεηα απηή λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην έξγν εμόδνπ ηνπ κεηάιινπ, δειαδή απφ ην
έξγν πνπ απαηηείηαη γηα λα απνζπαζηεί ην ειεθηξφλην απφ ην ζηεξεφ (ρ. 20.1). Απφ ηελ Δμ.
(20.1) θαη ηνλ λφκν δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο πξνθχπηεη ε θσηνειεθηξηθή εμίζσζε ηνπ
Einstein
hλ = Ek + θ
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(20.2)

φπνπ Ek είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην κέηαιιν θαη θ ην
έξγν εμφδνπ ηνπ κεηάιινπ.

ρήκα 20.1 ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο αξρήο ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ.

Ζ παξαπάλσ πξφηαζε εξκελεχεη εχθνια ηηο ηξεηο παξαηεξήζεηο.
Ζ παξαηήξεζε (α) εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε έληαζε κηαο θσηεηλήο δέζκεο είλαη
αλάινγε ηνπ αξηζκνχ ησλ θσηνλίσλ πνπ πξνζπίπηνπλ ζηε κνλάδα επηθάλεηαο αλά κνλάδα
ρξφλνπ. Δίλαη επνκέλσο πξνθαλέο φηη ην ξεχκα ησλ εμεξρνκέλσλ ειεθηξνλίσλ είλαη αλάινγν
ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο.
Ζ παξαηήξεζε (β) εξκελεχεηαη απφ ηελ Δμ. (20.2), φπνπ θαίλεηαη φηη γηα
hλ < θ

(20.3)

ε ελέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη απφ θάζε ειεθηξφλην δελ επαξθεί γηα ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην
ζηεξεφ.
Ζ παξαηήξεζε (γ) επίζεο πξνθχπηεη απφ ηελ Δμ. (20.2). Πξάγκαηη, ε Δμ. (20.2) κπνξεί λα
γξαθηεί θαη σο:
Ek = hλ – θ

(20.4)

δειαδή ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ εμεξρνκέλσλ ειεθηξνλίσλ απμάλεη γξακκηθά κε ηε
ζπρλφηεηα ηνπ θσηφο.
20.2.2. Σν θσηνθύηηαξν θελνύ
ηελ παξνχζα εξγαζία ε κειέηε ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο
θσηνθχηηαξνπ θελνχ, ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη κηα δίνδνο θελνχ (βι. ρ. 20.2), ε θάζνδνο
Κ, ηεο νπνίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ έλα θσηνεπαίζζεην πιηθφ.
Όηαλ ε θάζνδνο, Κ, θσηίδεηαη, εθπέκπεη θσηνειεθηξόληα, e-, ε ζπιινγή ησλ νπνίσλ
γίλεηαη απφ ηελ άλνδν, A. Ζ ηηκή ηεο αλνδηθήο ηάζεο Vα, ζπλήζσο επηιέγεηαη λα είλαη ηέηνηα
ψζηε λα γίλεηαη ε ζπιινγή φισλ ησλ θσηνειεθηξνλίσλ (θνξεζκφο ηνπ αλνδηθνχ ξεχκαηνο
Iα). Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ην αλνδηθφ ξεχκα είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ
πξνζπίπηνληνο θσηφο θαη ζπλεπψο, κεηξψληαο ην αλνδηθφ ξεχκα κπνξνχκε λα
πξνζδηνξίζνπκε ηελ έληαζε ηνπ θσηφο. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηνθπηηάξνπ,
πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ, είλαη ε επαηζζεζία πνπ ζπλήζσο δίλεηαη ζε κηθξνακπέξ
αλά ινχκελ (κΑ/Lm), ε θαζκαηηθή απφθξηζε πνπ δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή κε ηε
κνξθή γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη ην ξεχκα ζθφηνπο, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε ειάρηζηε
έληαζε ηνπ θσηφο πνπ κπνξεί λα αληρλεπηεί κε ηε ζπγθεθξηκέλε θσηνδίνδν.

185

ρήκα 20.2 ρεκαηηθή δηάηαμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνθπηηάξνπ θελνχ.
Ζ θσηνδίνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δίρσο ηελ πεγή αλνδηθήο ηάζεο. ηελ
πεξίπησζε απηή, ηα θσηνειεθηξφληα πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ άλνδν ηελ θνξηίδνπλ αξλεηηθά,
δεκηνπξγψληαο ζηα άθξα ηεο θσηνδηφδνπ κηα δηαθνξά δπλακηθνχ, ε ηηκή ηεο νπνίαο
εμαξηάηαη κφλν απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ θσηφο θαη φρη απφ ηελ έληαζή ηνπ. Σν κέγεζνο πνπ
είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο είλαη ην ξεχκα πνπ ξέεη ζην θχθισκα ηεο θσηνδηφδνπ
φηαλ απηή βξαρπθπθιψλεηαη, δειαδή φηαλ ε άλνδνο θαη ε θάζνδνο ζπλδένληαη κε έλα ζχξκα
ή κε έλαλ κεηξεηή ξεχκαηνο πνπ έρεη "κεδεληθή" εζσηεξηθή αληίζηαζε. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ
κεηξεηή δελ είλαη κηθξή, ηφηε εμαηηίαο ηεο εθζεηηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλνκήο ησλ
εμεξρνκέλσλ ειεθηξνλίσλ, ε πηψζε ηάζεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην θσηόξεπκα δεκηνπξγεί
έλα επηβξαδπληηθφ πεδίν κεηαμχ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, κε επαθφινπζν ηα θσηφκεηξα απηνχ
ηνπ είδνπο λα έρνπλ ινγαξηζκηθή θιίκαθα, θάηη πνπ πνιιέο θνξέο ζθνπίκσο επηδηψθεηαη (π.ρ.
ζηηο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληενθάκεξεο θ.ιπ.).
Σν θσηνθχηηαξν ή ε θσηνδίνδνο θελνχ, παιαηφηεξα εχξηζθε επξεία εθαξκνγή ζε φινπο
ηνπ ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη επηζηήκεο φπνπ απαηηείηαη ε κέηξεζε θαη αλίρλεπζε ηνπ
θσηφο. ήκεξα, ζε κεγάιν βαζκφ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην θξπζηαιιηθφ θσηνθχηηαξν πνπ
είλαη ιηγφηεξν εππαζέο, έρεη πνιχ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ην
εζσηεξηθφ θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν. Ζ θσηνδίνδνο θελνχ εμαθνινπζεί αθφκα λα είλαη
αλαληηθαηάζηαηε φπνπ απαηηείηαη ε κέηξεζε θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο πνιχ κηθξήο έληαζεο
φπσο π.ρ. ζηελ αζηξνλνκία, θαζκαηνκεηξία, ζηα ζπζηήκαηα ζθφπεπζεο, παξαθνινχζεζεο
δνξπθφξσλ, ζηηο δηφπηξεο λπθηφο, θσηνπνιιαπιαζηαζηέο θ.ιπ.
20.3. Μέζνδνο κέηξεζεο ηεο ζηαζεξάο ηνπ Planck
ηελ εξγαζία απηή ην θσηνειεθηξηθφ θαηλφκελν αμηνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ζηαζεξάο
ηνπ Planck. H κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ Δμ. (20.4).
Με ηελ είζνδν κνλνρξσκαηηθνχ θσηφο ζην θσηνθχηηαξν ε θσηνθάζνδνο αξρίδεη λα
εθπέκπεη ειεθηξφληα, νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ θαιχπηνπλ κία πεξηνρή ηηκψλ απφ
κεδέλ κέρξη κηα κέγηζηε ηηκή. Ζ παξαηεξνχκελε δηαζπνξά ησλ θηλεηηθψλ ελεξγεηψλ
νθείιεηαη ζε ζπγθξνχζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ κέζα ζηε θσηνθάζνδν, πξηλ ηα ειεθηξφληα
εμέιζνπλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ κέζα ζην κέηαιιν.
Πξνθαλψο, ηε κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα έρνπλ κφλνλ εθείλα ηα ειεθηξφληα πνπ εμήιζαλ απφ
ηελ θάζνδν κέζσ ειαζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ, δειαδή κε κεδεληθή απψιεηα ηεο ελέξγεηάο ηνπο.
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πλεπψο, κφλνλ ε κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ εμεξρνκέλσλ ειεθηξνλίσλ ηθαλνπνηεί ηελ
Δμ. (20.4).
Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ κπνξεί λα κεηξεζεί κε πνιινχο θαη πνηθίινπο
ηξφπνπο. ηε κέζνδν ηνπ επηβξαδπληηθνχ πεδίνπ, πνπ είλαη θαη ε απινχζηεξε, κεηαμχ αλφδνπ
θαη θαζφδνπ ηνπ θσηνθπηηάξνπ εθαξκφδεηαη έλα επηβξαδπληηθφ ειεθηξηθφ πεδίν. Ζ ηηκή ηνπ
αξλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο αλφδνπ έληνλα επεξεάδεη ην αλνδηθφ ξεχκα, εθφζνλ ζηελ άλνδν
θαηαθζάλνπλ κφλνλ εθείλα ηα ειεθηξφληα πνπ έρνπλ θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ
δπλακηθνχ θξάγκαηνο, ελψ ηα ππφινηπα ειεθηξφληα επηζηξέθνπλ ζηελ θάζνδν. Ζ ηηκή ηνπ
αξλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο αλφδνπ ζηελ νπνία παξαηεξείηαη κεδεληζκφο ηνπ αλνδηθνχ
ξεχκαηνο νλνκάδεηαη δπλακηθό απνθνπήο. Απφ ην δπλακηθφ απνθνπήο, Uαπ, πξνθχπηεη ε
ηηκή ηεο κέγηζηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο
Ek,max = e Uαπ

(20.5)

φπνπ e είλαη ην ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ.
Με βάζε ηελ Δμ. (20.5), ε (20.4) παίξλεη ηε κνξθή
Uαπ =

h 

e
e

(20.6)

Έηζη θσηίδνληαο δηαδνρηθά ηε θσηνθάζνδν κε θσο δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ θαη
κεηξψληαο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ηα αληίζηνηρα δπλακηθά απνθνπήο, κπνξνχκε λα
ραξάμνπκε ηελ πεηξακαηηθή θακπχιε Uαπ = f (λ).
χκθσλα κε ηελ Δμ. (20.6) ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο Uαπ = f (λ) (βι. ρ.
20.3) παξηζηάλεη κηα επζεία, ε θιίζε ηεο νπνίαο είλαη h/e θαη, ε νπνία, ηέκλεη ηνλ άμνλα ηνπ
δπλακηθνχ ζε κηα αξλεηηθή ηηκή ίζε κε ην δπλακηθφ ηνπ έξγνπ εμφδνπ θ.

ρήκα 20.3 Γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ
δπλακηθνχ απνθνπήο Uαπ, σο ζπλάξηεζε ηεο
ζπρλφηεηαο, λ, ηνπ θσηφο πνπ πξνζπίπηεη ζηε
θσηνθάζνδν. Απφ ηελ θιίζε ηεο επζείαο
πξνζδηνξίδεηαη ε ζηαζεξά ηνπ Planck, h, απφ
ηελ ηεηκεκέλε ζηελ αξρή πξνζδηνξίδεηαη ε
νξηαθή ζπρλφηεηα λ0, ηνπ θσηνειεθηξηθνχ
θαηλνκέλνπ θαη απφ ηελ ηεηαγκέλε ζηελ αξρή
ην έξγν εμφδνπ, θ, ηνπ πιηθνχ ηεο
θσηνθαζφδνπ.

Μεηξψληαο πεηξακαηηθά ηελ θιίζε h/e, απφ ηε γλσζηή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ
e, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζηαζεξά ηνπ Planck, h. Απφ ηελ ίδηα γξαθηθή
παξάζηαζε κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαη ην έξγν εμφδνπ ηεο θσηνθαζφδνπ, θ, φπσο θαη
ηελ νξηαθή ζπρλφηεηα ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, λν, ε ηηκή ηεο νπνίαο άκεζα
πξνζδηνξίδεη ην φξην ηεο θαζκαηηθήο απφθξηζεο ελφο θσηνθπηηάξνπ.
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20.4. Πεηξακαηηθή δηάηαμε
Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ηκήκαηα πνπ είλαη:
(α) ε πεγή θσηφο θαη ην ζχζηεκα αλάιπζήο ηνπ θαη
(β) ην θσηνθχηηαξν θελνχ κε ηε εηδηθή κνλάδα κέηξεζεο ηνπ δπλακηθνχ απνθνπήο ησλ
θσηνειεθηξνλίσλ.
Ζ ζρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο δίλεηαη ζην ρ. 20.4. Μηα ιπρλία
πδξαξγχξνπ εθπέκπεη έλα ζχλνιν θαζκαηηθψλ γξακκψλ, νη ζπρλφηεηεο ησλ νπνίσλ είλαη
γλσζηέο κε αθξίβεηα θαη πέληε απφ απηέο είλαη αξθεηά ηζρπξέο. Ζ δέζκε θσηφο ζρεκαηίδεηαη
απφ κηα ζρηζκή, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη παξάιιειε κε ηε βνήζεηα ελφο θαθνχ θαη πξνζπίπηεη
θάζεηα ζε έλα νπηηθφ θξάγκα κε 600 ραξαγέο/mm, φπνπ αλαιχεηαη ζηηο θαζκαηηθέο γξακκέο
ηεο. Μεηά ην θξάγκα, ζε θάπνηα απφζηαζε, βξίζθεηαη ν ζάιακνο ηνπ θσηνθπηηάξνπ, ν
νπνίνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη νξηδνληίσο γχξσ απφ θαηαθφξπθν άμνλα πνπ πεξλά απφ ηε
ζέζε ηνπ θξάγκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο
επηζπκεηήο γξακκήο πνπ ζα εηζέιζεη ζην ζάιακν.

ρήκα 20.4 ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηε κειέηε ηνπ
θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ

188

20.4.1. Μέηξεζε ηεο ηάζεο απνθνπήο
ηελ παξνχζα εξγαζία ην επηβξαδπληηθφ δπλακηθφ δεκηνπξγείηαη απφ ηα ίδηα ηα
θσηνειεθηξφληα πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ άλνδν θαη ηε θνξηίδνπλ αξλεηηθά (βι. ρ. 20.5).
Έηζη, ην δπλακηθφ ηεο αλφδνπ πιεζηάδεη αζπκπησηηθά ηελ ηηκή Uαπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ
ηηκή απηή. Σαπηφρξνλα, ε ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ άλνδν αζπκπησηηθά
κεδελίδεηαη. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, φηαλ επέιζεη ηζνξξνπία, θαλέλα ειεθηξφλην δελ κπνξεί
λα θηάζεη ζηελ άλνδν.
ηελ πξάμε φκσο, έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ δηαθεχγεη απφ ηελ άλνδν,
αθφκα θαη φηαλ απηή κνλψλεηαη πνιχ θαιά. Δμαηηίαο απηήο ηεο δηαξξνήο, ην δπλακηθφ ηεο
αλφδνπ ηζνξξνπεί ζε κηα ηηκή πνπ είλαη ιίγν κηθξφηεξε ηνπ δπλακηθνχ απνθνπήο,
επηηξέπνληαο ζε έλα κηθξφ κέξνο ησλ ηαρχηεξσλ ειεθηξνλίσλ λα θαηαθζάλνπλ ζηελ άλνδν
γηα λα θαιχςνπλ ηε δηαξξνή. Ζ ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δηαηαξαρζεί δξαζηηθά, αλ γηα
ηε κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο αλφδνπ ρξεζηκνπνηεζεί έλα θνηλφ βνιηφκεηξν. Σν ξεχκα
θαηαλάισζεο ηνπ νξγάλνπ ιεηηνπξγεί σο ζεκαληηθή δηαξξνή, κε επαθφινπζν κία πνιχ
ιαλζαζκέλε κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ απνθνπήο. Γηα ην ιφγν απηφ ε κέηξεζε πξέπεη λα
γίλεηαη κε ζχζηεκα αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (κεδεληθήο θαηαλάισζεο ξεχκαηνο) ή ηνπιάρηζηνλ
κε κεηξεηή πνπ έρεη κεγάιε αληίζηαζε εηζφδνπ. ηελ δηάηαμε ηεο άζθεζεο είλαη κεγαιχηεξε
απφ 1012 Ω.
ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε (βι. ρ. 20.5) ην ξεχκα θαηαλάισζεο ηνπ βνιηνκέηξνπ
αληιείηαη απφ ηελ έμνδν ηνπ ηειεζηηθνχ εληζρπηή, ζηνλ νπνίν ν ζπληειεζηήο ελίζρπζεο
ηάζεο επηιέγεηαη λα είλαη πνιχ θνληά ζηελ κνλάδα. Δπεηδή γηα δεδνκέλε δηαξξνή ηνπ
θνξηίνπ απφ ηελ άλνδν, κεγαιχηεξε έληαζε ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο εμαζθαιίδεη
κηθξφηεξν ζρεηηθφ ζθάικα ζηε κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ απνθνπήο, ε έληαζε ηνπ θσηφο ζην
πείξακά καο επηιέρζεθε λα είλαη αξθεηά κεγάιε, ψζηε ε κεηξνχκελε ηάζε λα είλαη ειάρηζηα
κηθξφηεξε απφ ηελ ηάζε απνθνπήο.

ρήκα 20.5 ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηε κέηξεζε ηνπ δπλακηθνχ απνθνπήο .

20.4.2. Μέηξεζε ηεο ζηαζεξάο ηνπ Planck
Μεηξψληαο ηηο ηάζεηο απνθνπήο γηα ηηο πέληε γλσζηέο γξακκέο ηνπ πδξαξγχξνπ, κπνξνχκε
λα ππνινγίζνπκε ηελ θιίζε ηεο επζείαο Uαπ = f(λ) (βι. ρ. 20.3) θαη απφ ηε γλσζηή ηηκή ηνπ
θνξηίνπ, e, ζηε ζπλέρεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ζηαζεξά ηνπ Planck, h, ην έξγν εμφδνπ, θ,
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φπσο επίζεο θαη ηελ νξηαθή ζπρλφηεηα, λo, ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε θσηνθάζνδν.
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20.5. Δθηέιεζε
1. Θέζηε ζε ιεηηνπξγία ηε ιπρλία πδξαξγχξνπ.
2. Με ηε βνήζεηα ελφο ιεπθνχ ραξηηνχ παξαηεξήζηε ην θάζκα ηνπ πδξαξγχξνπ πξψηεο
ηάμεο (κηθξέο γσλίεο εθηξνπήο) θαη δεχηεξεο ηάμεο. πκκεηξηθά, ζηηο ίδηεο γσλίεο εθηξνπήο
ππάξρεη φκνηα εηθφλα (βι. ρ. 20.4). Σα θάζκαηα πξψηεο ηάμεο είλαη πην έληνλα θαη γηα ηνλ
ιφγν απηφ είλαη ζθφπηκν ε πεξαηηέξσ εξγαζία λα γίλεη ζε έλα απφ απηά. Λφγσ ηδηνκνξθίαο
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νπηηθνχ θξάγκαηνο, ην έλα απφ ηα δχν θάζκαηα πξψηεο ηάμεο είλαη πην
επθξηλέο. Δπηιέμηε απηφ γηα ηηο κεηξήζεηο. εκεηψλνπκε φηη ε ηειεπηαία γξακκή (ε
ππεξηψδεο) δελ είλαη νξαηή απφ ην αλζξψπηλν κάηη, αιιά θαίλεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ζαιάκνπ
ηνπ θσηνθπηηάξνπ, επεηδή ε επηθάλεηά ηεο είλαη θαιπκκέλε κε εηδηθή θζνξίδνπζα νπζία.
3. Μεηαθηλήζηε ηνλ ζάιακν ηνπ θσηνθπηηάξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο πνπ επηιέμαηε.
Φξνληίζηε ψζηε ε θίηξηλε γξακκή λα εηζέιζεη ζην άλνηγκα ηεο νζφλεο ηνπ ζαιάκνπ θαη
ζέζηε ζε ιεηηνπξγία ην θχθισκα ηνπ θσηνθπηηάξνπ.
4. Με πξνζνρή, γηα λα κελ θαηαζηξαθεί ε θζνξίδνπζα νπζία, ηνπνζεηήζηε ζηελ νζφλε ηνπ
ζαιάκνπ ην θίηξηλν θίιηξν, ην νπνίν απνηξέπεη ηελ είζνδν ησλ πην ελεξγψλ θσηνλίσλ ηνπ
θάζκαηνο. Σν πιαίζην ηνπ θίιηξνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ καγλεηηθφ πιηθφ θαη
ζπγθξαηείηαη ζηελ νζφλε κε απιή επαθή.
5. πλδέζηε ην ςεθηαθφ βνιηφκεηξν ζηελ έμνδν ηεο δηάηαμεο ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνλ
επηινγέα ηεο θιίκαθάο ηνπ ζηε ζέζε 40 V dc. Θα παξαηεξήζεηε κηα αζπκπησηηθή άλνδν ηεο
κεηξνχκελεο ηάζεο. Μεηά απφ πεξίπνπ πέληε ιεπηά ε ηάζε ζα έρεη ζηαζεξνπνηεζεί.
εκεηψζηε ηελ ηηκή απηήο ηεο ηάζεο σο ηάζε απνθνπήο, Uαπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γξακκή.
6. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 4 γηα ηελ πξάζηλε γξακκή κε ην πξάζηλν θίιηξν. Γηα ηηο ππφινηπεο
ηξεηο γξακκέο δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θίιηξνπ. Μεηξήζηε ηηο ηάζεηο απνθνπήο θαη γηα
απηέο ηηο γξακκέο θαη επαλαιάβεηε ηηο κεηξήζεηο ζε αληίζηξνθε ζεηξά ησλ γξακκψλ, δει.
μεθηλψληαο απφ ην ππεξηψδεο πξνο ην θίηξηλν. πκπιεξψζηε ηνλ Πίλαθα Η.
7. Δπηιέμηε κία απφ ηηο πην έληνλεο γξακκέο θαη ηνπνζεηήζηε πάλσ ζηελ νζφλε ην άρξσκν
θίιηξν. Σν θίιηξν έρεη πεξηνρέο κε δηαπεξαηφηεηα 80, 60, 40 θαη 20%. Μεηξήζηε ηελ ηάζε
απνθνπήο γηα δηαπεξαηφηεηα 80 θαη 40%, γηα κία γξακκή, ψζηε λα δηαπηζηψζεηε φηη ε ηάζε
απνθνπήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ θσηφο.
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Πίλαθαο Ι
Α/Α
γξακκήο

Υξψκα γξακκήο (κήθνο θχκαηνο)
ι (nm)

πρλφηεηα λ
(1014 Hz)

1

Κίηξηλν (578)

5,19

2

Πξάζηλν (546)

5,49

3

Κπαλνχλ (436)

6,88

4

Ηψδεο (405)

7,41

5

Τπεξηψδεο (365)

8,22

Σάζε απνθνπήο
Uαπ (V)

20.6. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
1. ε έλα ζρεδηάγξακκα, κε άμνλεο Uαπ θαη λ, ζεκεηψζηε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία πνπ
πεξηέρεη ν Πίλαθαο Η.
2. Τπνινγίζηε κε ηε γξαθηθή κέζνδν (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ.7, ζει 32) ηελ θιίζε ηεο επζείαο
Uαπ = f(λ) θαη απφ απηήλ ππνινγίζηε ηε ζηαζεξά h, ην έξγν εμφδνπ θ ζε eV, ηελ νξηαθή
ζπρλφηεηα λν, φπσο επίζεο θαη ηα αληίζηνηρα ζθάικαηά ηνπο.
3. Ζ παξαδεθηή ηηκή ηεο ζηαζεξάο h είλαη 6,6310-34 J.s. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο h
πνπ βξήθαηε δηαθέξεη απφ ηελ παξαπάλσ ηηκή, πνην είλαη θαηά ηε γλψκε ζαο ην θπξηφηεξν
αίηην γηα απηή ηε δηαθνξά;
4. ρνιηάζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο κε ην άρξσκν θίιηξν.

191

