
 

 

 אלקטרית-מערכת פוטו

 664:מקט

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 



 

 

 מרכיבי מערכת הניסוי

 

 :מימין לשמאל

On-off –מתג הפעלה ונורת בקורת מעליו . 

Voltage direction –המתג ,  מתח עצירה–המתג לימין ;  מתג לשינוי מגמת המתח במעגל

 . מתח האצה–לשמאל 

Voltage adjustor –פוטנציומטר לשינוי שיעורו של המתח העוצר והבולם . 

Light intensity –פוטנציומטר לשינוי עוצמת ההארה . 

Current  multiplier –רזולוציה משתנה של מדידת מתחים וזרמים . 

Display mode –או עוצמת זרם  (עצירה או האצה)מתח :  מתג לבחירת תצוגת החיווי

 .מעליו תצוגת החיווי. במעגל

 :על גב המערכת

 .לתוכו תוחבים את הפילטרים, שרוול של השפופרת

, יש לשחרר את ראש הבורג שמתחת למקור האור. מקור אור שניתן להזזה לאורך מסלולו

ולנעול את ראש ,  משמאל–ועד שרוול השפופרת , מימין, להרחיקו עד קצה סרט המדידה



 

 

שנתות סרט המדידה מציינות את מרחקו של מקור האור מהקתודה הפולטת . הבורג קלות

 .שבתוך השפופרת

הפוגעים בקתודה שפולטת , לקבלת חמישה אורכי גל, במערכת נכללים חמישה פילטרים

 .בשפופרת הפוטואלקטרית

ניסוי עוקב אחר ניסויים . הניסויים שבהמשך התדריך נעשו בתנאי תאורת סביבה קיימים

 .צפוי שיניבו ערכים שונים במעט, בתנאי תאורת סביבה אחרים, אלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זרם רוויה: ניסוי ראשון

 6350)תחוב את הפילטר האדום 

הרחק , לשרוול השפופרת  (אנגסטרם

את מקור האור לקצה הרחוק של 

את בורר המתחים הצב על , מסלולו

ס את מתח ההאצה, מתח האצה , ַאפֵּ

הדלק את מקור האור בעוצמה 

העבר את מתג התצוגה . מינימלית

הוריית עוצמת . למדידת עוצמת הזרם

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gQ5VE44lqNjz4M&tbnid=2bzN9NnSidNFSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/old_forums/Items/Items1606.html?CategoryID=48&ItemID=706&ei=TBdJU5b7BIaV0AX1wYD4Bw&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNGhFDcjC6XDTR20hYzPj6xAelNHTQ&ust=1397385311615662


 

 

 . Volt 0.00: בדוק את שיעורו של מתח ההאצה. micro- Amper 0.053הזרם 

 ?כיצד הגיעו אלקטרונים אל האנודה ללא מתח האצה: סוגיה

 

וראה את חיווי עוצמת הזרם והמתח באמצעות שינויי מצבו של מתג , העלה את מתח ההאצה

כאשר . והגבר את מתח ההאצה, השאר את מתג התצוגה על הוריית עוצמת הזרם. התצוגה

שיעורו , הרי הוא זרם הרוויה, הרי שהגיע לערכו המרבי, יפסיק לעלות ערך עוצמת הזרם

בדוק את שיעורו של מתח ההאצה שהביא לידי . micro- Amper 0.21: כמוצג במסך החיווי

ועוצמת הזרם לא , המשך והעלה את שיעורו של מתח ההאצה. Volt 2.87: זרם הרוויה

 .תגבר

משום שיותר פוטונים משוגרים , חיווי עוצמת הזרם יעלה,  את עוצמת ההארהבמעטהגבר 

, יגיעו לאנודה, שישוחררו מפני המתכת, כדי להבטיח שכל שפע האלקטרונים. לעבר התא

 .ושוב תיעצר עוצמת הזרם בערך רוויה חדש, העלה שוב את מתח ההאצה

להביא לידי זרם רוויה בעוצמת אור  (Volt 2.87)מדוע אין די באותו מתח האצה : סוגיה

 ? מוגברת

יותר פוטונים יפגעו , שוב. הקרב את מקור לשפופרת, הגברת עוצמת התאורה במעט ֵחֶלף

 :נבדוק עובדה זו. בשפופרת

החזר את עוצמת ההארה 

אפס את מתח , למינימום

המרחק שבין . ההאצה

השפופרת לבין מקור האור הוא 

כבמצב ההתחלתי , מ" ס40

הוריית עוצמת . מעלה

. micro- Amper 0.053:הזרם

הקרב את מקור האור למרחק 

והוריית עוצמת הזרם , מ" ס20

 . micro- Amper 0.231: עתה

 

 

מה טיבו המתמטי של הקשר שבין מרחק מקור האור מהשפופרת לבין עוצמת : סוגיה

 ?הזרם

שאצורה בכל הפוטונים העוברים דרך הפילטרים הניתנים במערכת זו , האנרגיה: הערה

ולכן לא ניתן , גדול ֶעְרָכּה מפונקצית העבודה של המתכת הפולטת, והפוגעים בשפופרת

את . שבכל מתח האצה לא יזרום זרם, באמצעות אורך גל גדול יותר, באופן ישירלהראות 

י  י)אורך הגל הַספִּ  .נוכל למצוא בניסוי הבא (את תדר הגל הַספִּ

 



 

 

 

 מתח העצירה

. הבא את פוטנציומטר המתחים לאפס

, הגבר למכסימום את עוצמת התאורה

עוצמת . והקרב את מקור האור לשפופרת

 . 0.07micro- Amper: הזרם מוצגת

 

 

 

, העבר את מתג המתחים למתחי עצירה

עוצמת הזרם תלך . אט-והגבר מתח זה אט

בדוק את , ובהגיָעּה לערך אפס, ותקטן

 .Volt 0.28-: מתח העצירה

, יותר את מקור האור לשפופרת-נקרב עוד

 עוצמת הזרם –נשנה את עוצמת ההארה 

נותרת אפסית ומתח העצירה נותר 

 .בערכו

מדוע אין עוצמת הזרם גֵדלה עם : סוגיה

והתקרבות / הגברת עוצמת ההארה או

 ?מקור האור לשפופרת

 

 

 

 



 

 

 

 .בניית הקשר שבין מתח העצירה לבין תדרי הגל השונים

בכל עוצמת אור ובכל מרחק שבין השפופרת ומקור )חזור על הליך מציאת מתח העצירה 

 .באמצעות חמשת הפילטרים שבמערכת, לכל חמשת אורכי הגל, (כפי שתחפוץ, האור

הגרף יתקבל . f בתדרי הגלים השונים Vבנה את הגרף שמתאר את תלות מתח העצירה 

 .כגרף לינארי

max,ph electron electronEnergy h f B Energy B V q       

 

ומנקודת החיתוך של הגרף עם , פלאנקשם - עלhמשיפועו של הגרף ניתן לחשב את הקבוע 

 .  של המתכתBניתן לחשב את פונקצית העבודה , ציר מתח העצירה

 

ולפני , במקביל עם למידת התיאוריה באשר לאפקט הפוטואלקטרי: המלצה חשובה

ושם , סימולציות של אוניברסיטת קולורדו, כדאי לעלות על האתר מטה, ביצוע הניסויים

 .אך מאוד ויזואלית, הסימולציה אינה מדויקת. לתרגל את הנלמד

 :כתובת הסימולציה באתר

http://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric 
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