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Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο ονοµάζουµε την εκποµπή ηλεκτρονίων από την επιφάνεια 

ενός αγωγού, όταν προσπίπτει πάνω της φως. Ο Einstein δέχθηκε αξιωµατικά ότι µία 

δέσµη φωτός αποτελείται από µικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται κβάντα (quanta) 

ή φωτόνια. Η ενέργεια Ε ενός φωτονίου είναι E = hf  Όπου   είναι 

η σταθερά του Planck . 

Όταν ένα ηλεκτρόνιο απορροφήσει ενέργεια µεγαλύτερη από το έργο εξαγωγής b της 

επιφάνειας, µπορεί να διαφύγει από την επιφάνεια του αγωγού. Σύµφωνα µε τον 

Einstein η µέγιστη κινητική ενέργεια που έχει το εκπεµπόµενο ηλεκτρόνιο 

υπολογίζεται από την εξίσωση:         2
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       Η εξίσωση αυτή εξηγεί τα 

βασικά χαρακτηριστικά του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου:                                                       

1. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων που εκπέµπονται από την επιφάνεια ενός αγωγού ανά 

δευτερόλεπτο είναι ανάλογος της φωτεινής ροής. 

2. Η µέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων αυξάνεται γραµµικά µε τη 

συχνότητα f και δεν εξαρτάται από την προσπίπτουσα φωτεινή ροή. 

Όταν στην κάθοδο µιας φωτολυχνίας προσπέσει το κατάλληλο µονοχρωµατικό φως, 

τότε προκαλείται εκποµπή ηλεκτρονίων προς την άνοδο. Αν η πολικότητα της 

διαφοράς δυναµικού µεταξύ ανόδου και καθόδου αντιστραφεί, το ηλεκτρικό πεδίο θα 

αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να επιστρέφουν στην κάθοδο. Η ροή των ηλεκτρονίων 

σταµατά, όταν η αντίστροφη διαφορά δυναµικού φτάσει στο δυναµικό αποκοπής  Uo 

που υπολογίζεται από τη σχέση: 

.  

Φωτοηλεκτρόνια εκπέµπονται µόνο όταν η συχνότητα του φωτός είναι µεγαλύτερη 

από µία ελάχιστη τιµή, που ονοµάζεται συχνότητα κατωφλίου f min       και             

υπολογίζεται:                               fmin =

h

b
    ή    λmax =

b
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Στα αλκάλια η συχνότητα κατωφλίου βρίσκεται στο ορατό τµήµα του φάσµατος του 

φωτός. 
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                                            ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :.................................................................................... 

ΛΥΚΕΙΟ:................................................................................................................ 

ΤΜΗΜΑ:................................................................................................................ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ ……………………………………………………. 

                                                                                  

1. Aνοίγουµε τη συσκευή και φροντίζουµε να περάσουν 10 περίπου λεπτά µέχρι 

να πάρουµε τις πρώτες µετρήσεις ώστε αυτές να είναι αξιόπιστες. 

2. Τοποθετούµε την φωτεινή πηγή στη θέση 250mm, µε τον επιλογέα κλίµακας 

στη θέση « Χ1». 

3. Παρεµβάλουµε το κόκκινο φίλτρο , επιλέγουµε χαµηλή ένταση της φωτεινής 

δέσµης και θέτουµε τον διακόπτη κατεύθηνσης της τάσης στη θέση «+» 

4. Περνάµε αργά το χέρι µας ανάµεσα στη φωτεινή πηγή και στην υποδοχή των 

φίλτρων και στη συνέχεια κλείνουµε µε το χέρι µας την οπή εισόδου του 

φωτός στη συσκευή. Τι παρατηρείτε:........................................................... 

              ......................................................................................................................... 

              ....................................................................................................................... 

              ........................................................................................................................... 

5 Αλλάζουµε την απόσταση µεταξύ της φωτεινης πηγής και της συσκευής.Τι            

             παρατηρείτε:........................................................................................................ 

             ............................................................................................................................ 

            ............................................................................................................................. 

6          Ρυθµίζουµε τον επιλογέα της τάσης αποκοπής µε βαθµιαία αύξηση ώστε να  

            µηδενιστεί το ρεύµα και µετράµε την τάση αποκοπής. (Χρησιµοποιούµε το  

            διακόπτη επιλογής ένδειξης της οθόνης για την ένταση ή την τάση.) 

7          Επαναλαµβάνουµε το βήµα «6» και µε τα άλλα φίλτρα και συµπληρώνουµε   

            τον παρακάτω πίνακα: 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ε=eV0 =Ενέργεια Φωτοηλεκτρονίων (e=1,6.10
-19 

C)  

                                               

8           Σχεδιάζουµε  την γραφική παράσταση Ε-f  και επιβεβαιώνουµε οτι η µορφή  

             της ειναι : y=ax-b   ,απο την οποία υπολογίζουµε την σταθερή του Planck ( h )              

             και το έργο εξαγωγής ( b ). 

9 Επαναλαµβάνουµε  τα βήµατα  6,.7, 8  µε τα 4 Led 

 

 

 Σηµείωση: Ο φωτισµός του εργαστηρίου πρέπει να είναι χαµηλος. 

 

 

 

 

Φίλτρα λ (10
-7

m)     V0 (Volt) Ε(10
-19

 Joule) *       f (10
15

 Hz) 

Κόκκινο 6,3    

Πορτοκαλί 5,8    

Κίτρινο σκούρο 5,5    

Κίτρινο 5,1    

Πράσινο 5,2    

Μπλέ 4,7    


