
PLANKO KONSTANTOS TYRIMAS SPEKTROMETRU 

Darbo tikslas 

Išsiaiškinkite fotoefekto reiškinį, vakuuminio fotoelemento veikimą ir apskaičiuokite 

planko konstantą. 

Teorinė dalis 

Šviesos kvantai sąveikoje su kai kuriomis medžiagomis gali iš jų atomų atpalaiduoti 

elektronus, kurie tokiu būdu tampa laisvais. Šie elektronai vadinami fotoelektronais, o toks 

reiškinys - fotoelektriniu efektu (fotoefektu). Yra dvi fotoefekto rūšys: išorinis - elektronai 

išlaisvinami iš metalo ir vidinis - sukuriami krūvio nešėjai (elektronai ir skylės) puslaidininkio 

viduje. Išorinį fotoefektą pirmąkart pastebėjo H. Hercas. Eksperimentiškai tyrinėjo A. Stolietovas ir 

kiti fizikai. 

Fotoefekto reiškinio mechanizmą, pasinaudodamas Planko kvantine šviesos prigimties 

teorija, aiškino Einšteinas: kūnai spinduliuoja ir sugeria energiją elektromagnetinėmis bangomis ne 

tolydžiai, o diskretiškai, atskiromis porcijomis - kvantais arba fotonais. Fotono energija yra lygi: 

𝜀 = ℎ ∙ 𝜈 = ℎ ∙
𝑐

𝜆
 , (1) 

čia ℎ - Planko konstanta lygi 6,62 ∙ 10−34𝐽 ∙ 𝑠, 𝜈  - elektromagnetinių virpesių dažnis, apibūdinantis 

bangas, kurių ilgis 𝜆, 𝑐 - šviesos greitis vakuume, kuris lygus 3 ∙ 108 𝑚/𝑠.  

Sklisdami erdvėje fotonai išlaiko savo individualias dalelių savybes, pavyzdžiui, sklidimo 

greitį, energiją, judesio kiekį, judesio kiekio momentą. Fotonai yra nedalūs, o jų skaičius 

nepastovus. Jie gali būti terpės sugerti arba išspinduliuoti. 

Fotonas vakuume ir medžiagoje juda greičiu 𝑐, todėl jis yra reliatyvistinė dalelė. Šviesos 

greitis medžiagoje mažesnis negu vakuume, dėlto, kad medžiagoje sklisdamas fotonas sugeriamas ir 

vėl išspinduliuojamas. Šie procesai uždelsiami tam tikrą laiką 𝑡 . Todėl tam tikrą ilgio kelią 𝑠 

medžiagoje fotonas sklinda ilgiau negu vakuume. Šviesos greitis 𝓋 = 𝑠 𝑡⁄  yra mažesnis už 𝑐. 

Pagal Einšteiną, fotonas gali atiduoti savo energiją (ℎ ∙ 𝜈)  tik vienam elektronui: šios 

energijos dalis sunaudojama darbui 𝐴, kuris atliekamas išlaisvinant elektroną iš metalo paviršiaus, 

kita dalis suteikia elektronui kinetinę energiją 
(𝑚 ∙ 𝓋2)

2
⁄  . Einšteino lygtis fotoefektui yra tokia: 

ℎ ∙ 𝜈 = 𝐴 +
𝑚∙𝓋𝑚𝑎𝑥

2

2
, (2) 

čia 𝑚  - elektrono masė, 𝓋𝑚𝑎𝑥
2 - maksimalus greitis, kurį įgauna iš metalo paviršiaus 

išlaisvintieji elektronai; fotoelektronai, išlaisvinti iš gilesnių sluoksnių, dėl sąveikos su kristaline 



gardele netenka dalies energijos ir iš metalo išlekia mažesniu greičiu. Jiems (2) lygtis negalioja. 

Elektrono išlaisvinimo darbas 𝐴 įvairiems metalams yra skirtingas. 

Iš Einšteino lygties matyti, kad esant fotono energijai mažesnei už elektrono išlaisvinimo 

darbą, fotoefekto reiškinys nevyksta. Kadangi 𝐴  tam pačiam metalui yra pastovus dydis, tai, 

apšviečiant metalą vis mažesnės energijos fotonais (didesnio bangos ilgio šviesa), galime rasti ribinį 

ilgį bangų 𝜆𝑟𝑖𝑏. , kurios tik išlaisvina elektronus (ℎ ∙ 𝜈𝑟𝑖𝑏. < 𝐴) , tačiau jiems nesuteikia greičio 

(𝓋 = 0). Šviesos spinduliai, kurių bangos ilgis didesnis už ribinį 𝜆 > 𝜆𝑟𝑖𝑏., fotoefekto nesukelia. 

Iš Einšteino lygties (2) taip pat matyti, kad fotoelektronų greitis priklauso tik nuo sugerto 

fotono energijos, bet ne nuo krintančių į paviršių fotonų skaičiaus: esant tam pačiam šviesos 

dažniui, fotoelektronų maksimalus greitis yra toks pat; nuo fotonų skaičiaus, t. y. nuo šviesos srauto 

didumo, priklauso tik fotoelektronų skaičius. 

Eksperimentais nustatyti šie pagrindiniai išorinio fotoefekto dėsniai: 

1. Maksimalus pradinis fotoelektronų greitis 𝓋𝑚𝑎𝑥  priklauso nuo šviesos dažnio ir nepriklauso 

nuo jos intensyvumo. 

2. Kiekvienai medžiagai būdinga tam tikra fotoefekto raudonoji riba, t.y. minimalus šviesos 

dažnis 𝜈𝑟𝑖𝑏. , kuriam esant dar galimas išorinis fotoefektas. 

3. Per laiko vienetą išlaisvintų iš katodo elektronų skaičius 𝑛  yra proporcingas šviesos 

intensyvumui. 

Išorinio fotoefekto dėsningumai paprastai tiriami vakuume. Stikliniame balione, kuriame 

išretintas oras, įtaisomi katodas ir anodas. Toks balionas su 

elektrodais vadinamas vakuuminiu fotoelementu. 

Fotoelementai, kuriuose fotoefektą sukelia ultravioletiniai 

spinduliai, stikliniame balione turi specialų kvarco 

„langelį". 

Katodas K yra šviesai jautrus metalo (Cs - Sb) 

sluoksnis, kuriuo padengta iš vidaus didžioji dalis stiklinio 

baliono, išskyrus nedidelį plotelį šviesai įeiti. Anodas A - tai metalinis rutuliukas arba kilpelė, 

įtvirtinta baliono viduryje. Apšvietus katodą, iš jo išlaisvinami elektronai. Jei tarp katodo ir anodo 

yra įtampa, tai elektronai, veikiami elektrinio lauko, judės 

link anodo ir sudarys srovę. Šios fotosrovės stiprumas 

priklauso nuo šviesos srauto ir įtampos. Paveiksle parodyta 

voltamperinė charakteristika (VACH), t. y. kreivė, 

vaizduojanti fotosrovės 𝐼𝑓  priklausomybę nuo įtampos 𝑈 , 

esant pastoviam šviesos srautui Φ. Iš kreivių matyti, kad 

esant tam tikrai įtampai, susidaro prisotinta srovė 𝐼𝑠, t.y. visi 



iš katodo išlaisvinami elektronai pasiekia anodą: 

𝐼𝑠 = 𝑒 ∙ 𝑛 . (3) 

Esant didesniam šviesos srautui (Φ2 > Φ1), prisotinta fotosrovė didesnė. Šviesos dažnis 

abiem atvejais vienodas. Fotosrovė teka ir esant neigiamai įtampai nuo 0 iki −𝑈0 . Vadinasi, 

išlaisvintų iš katodo fotoelektronų kinetinė energija nelygi nuliui: tos energijos sąskaita elektronai 

atlieka darbą prieš stabdančias elektrinio lauko jėgas ir pasiekia anodą. Tuo būdu, ryšys tarp 

maksimalaus fotoelektronų pradinio greičio 𝓋𝑚𝑎𝑥 ir 𝑈0 turi būti: 

𝑚∙𝓋𝑚𝑎𝑥
2

2
= 𝑒 ∙ 𝑈0 . (4) 

Kai 𝑈 = 0, fotosrovė nepranyksta 𝐼𝑓 = 𝐼0. Tai rodo, kad šviesos išlaisvintieji elektronai 

turi tam tikrą greitį ir dalis jų pasiekia anodą. Kai 𝑈 ≤ −𝑈0 , fotosrovė 𝐼𝑓 = 0 . Didinant 𝑈 , 

fotosrovė 𝐼𝑓 palaipsniui didėja, nes vis daugiau fotoelektronų įstengia pasiekti anodą. 

Iš (2) lygties išeina, kad maksimali fotoelektronų kinetinė energija priklauso ne nuo 

šviesos intensyvumo, o nuo jos dažnio ir išlaisvinimo darbo. Išorinis fotoefektas gali vykti tik tais 

atvejais, kai fotono energija (ℎ ∙ 𝜈𝑟𝑖𝑏. ≥ 𝐴). Vadinasi fotoefekto raudonosios ribos dažnis yra lygus: 

𝜈𝑟𝑖𝑏 =
𝐴

ℎ
 . (5) 

Jis priklauso tik nuo elektrono išlaisvinimo darbo, t.y. nuo metalo cheminės prigimties ir jo 

paviršiaus būsenos. 

Pasinaudoję (4) ir (5) formulėmis, Einšteino lygtį galime perrašyti taip: 

ℎ ∙ 𝜈 = 𝑒 ∙ 𝑈0 arba ℎ =
𝑒∙𝑈0

𝜈
 . (6) 

Fotosrovei padidinti, kai kurie vakuuminiai fotoelementai užpildomi nedidelio slėgio 

inertinėmis dujomis; šiuo atveju, esant tam tikrai įtampai, fotoelektronai sukelia dujose smūgio 

jonizaciją ir fotosrovė ženkliai padidėja. 

Darbo priemonės: 

1 - halogeninė lempa, 2 - plyšys, 3 - lęšiai, 4 - maitinimo šaltinis, 5 - stiprintuvas, 6 - reostatas, 7 - 

difrakcinė gardelė, 8 - optinis suolas, 9 – vakuuminis fotoelementas, įmontuotas metaliniame 

korpuse su plyšiu, 10 - skaitmeniniai multimetrai. 

Paprasčiausią difrakcinę gardelę sudaro labai didelis skaičius vienodo pločio ir tarpusavyje 

lygiagrečių plyšių, esančių vienoje plokštumoje ir atskirtų vienos nuo kito vienodo pločio 

neskaidriais tarpais. Atstumas tarp gretimų plyšių vadinamas gardelės konstanta. 



 

Darbo eiga 

1. Įjunkite stiprintuvą į rozetę ir stiprintuvo nugarėlėj įjunkite mygtuką. Stiprintuvas turi apie 15 

min. pašilti.  

2. Pašilus stiprintuvui įjunkite taip pat ir maitinimo šaltinį.  

3. Kampą prie difrakcinės gardelės nustatykite lygų nuliui.  

4. Stiprintuve, sukant antrą rankenėlę iš kairės, nustatykite skaitmeniniame voltmetre nulį. 

(Voltmetrai įjungiami paspaudus mėlyną mygtuką. Jie išsijungia automatiškai, jei kurį laiką 

nenaudojami). 

5. Optinį suolą pasukite tam tikru kampu, kad ant metalinio korpuso su plyšiu, kuriame yra 

fotoelementas, kristų mėlyna spalva. Atskaitykite kampą ir įrašykite į lentelę. Kaip atskaityti 

kampą, parodyta paveiksle.  

 

 

 

 

Atskaitom pagal nonijaus skalę į kairę pusę: 

prie nulinės padalos skalėje yra 15°. Toliau atskaitome, kur 

geriausiai sutampa vienos skalės padala su kitos skalės 

padala ir tai yra ties 1,5. Tai kampą gauname: 16,5°. 

 

6. Slinkite reostato rankenėlę, kol voltmetras, esantis prie stiprintuvo, rodys nulį. Tada 

atskaitykite kitame voltmetre įtampą 𝑈0 ir įrašykite į lentelę.  

7. 5 ir 6 punktus kartokite, kol išmatuosite visų spalvų kampus ir įtampas. 

8. Bangos ilgį apskaičiuokite iš formulės: 𝑑 sin 𝛼 = 𝑛 ∙ 𝜆. Čia 𝑑 – difrakcinės gardelės konstanta. 

𝑛 = 1 – matome pirmos eilės difrakcinį spektrą. 

9. Apskaičiuokite dažnį. Kam jis lygus, matyti (1) formulėje. 

10. Nubraižykite 𝑈0 = 𝑓(𝜈) grafiką. Dažnį atidedam abscisių ašyje. 



11. Apskaičiuokite planko konstantą iš formulės (6) ℎ = 𝑒
∆𝑈0

∆𝜈
 , pasinaudoję nubraižytu grafiku. 

Paskaičiuokite dvi planko konstantas prie skirtingų verčių. 

12. Apskaičiuokite vidutinę planko konstantą. 

13. Parašykite išvadas. Palyginkite teorinę planko konstantą su eksperimentine. 

 

Spalva  𝛼, ° 𝜆, 𝑛𝑚 𝜈 ∙ 1012, 

 𝐻𝑧  

𝑈0, 𝑉 ℎ , 𝐽 ∙ 𝑠 ℎ𝑣𝑖𝑑. , 𝐽 ∙ 𝑠 

Violetinė       

Mėlyna       

Žalia       

Geltona       

Oranžinė       

Raudona       

 

Kontroliniai klausimai:  

1. Parašykite Einšteino lygtį fotoefektui ir paaiškinkite, nuo ko priklauso išlaisvintų fotoelektronų 

skaičius ir greitis. 

2. Paaiškinkite vakuuminio fotoelemento įrengimą ir srovės susidarymą. 

3. Paaiškinkite, kodėl fotoelektronus stabdančioji įtampa 𝑈0 yra skirtingo dydžio? 

4. Kas yra fotoefekto raudonoji riba? Kam lygus ir nuo ko priklauso fotoefekto raudonosios ribos 

dažnis? 

5. Kas yra fotonas ir kam lygi irk am lygi jo energija? 

6. Kodėl fotono greitis medžiagoje mažesnis negu vakuume? 

7. Kas yra fotoefektas ir kaip jis skirstomas? 

8. Nupieškite VACH ir paaiškinkite kaip susidaro prisotinta srovė? Kaip ji kinta nuo šviesos 

srauto? 

9. Išvardinkite išorinio fotoefekto dėsnius. 

10. Kaip kinta fotosrovė, kai 𝑈 = 0 ir, kai 𝑈 yra neigiama. 


