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DUJINIO FOTOELEMENTO TYRIMAS 

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 fotoefektas – elektronai išlaisvinami iš metalo ir 

vidinis – sukuriami krūvio nešėjai (elektronai ir skylės) puslaidininkio viduje. 

Fotoefekto reiškinio mechanizmą aiškino Einšteinas, pasinaudojęs Planko kvantine šviesos 

prigimties teorija: kūnai spinduliuoja ir sugeria energiją elektromagnetinėmis bangomis ne tolydžiai, o 

diskretiškai, atskiromis porcijomis – energijos kvantais arba fotonais.  

Fotono energija 
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čia h – Planko konstanta, v – elektromagnetinių virpesių dažnis, apibūdinantis bangas, kurių ilgis  , c – 

šviesos greitis. Pagal Einšteiną fotonas gali atiduoti savo energiją hv tik vienam elektronui: šios energijos 

dalis sunaudojama darbui A, kuris atliekamas išlaisvinti elektronui iš metalo paviršiaus, kita dalis suteikia 

išlaisvintam elektronui kinetinę energiją 
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čia m – elektrono masė, max  – maksimalus greitis, kurį įgauna iš metalo paviršiaus išlaisvinti elektronai; 

fotoelektronai, išlaisvinti iš gilesnių sluoksnių, dėl sąveikos su kristaline gardele netenka dalies energijos 

ir iš metalo išlekia mažesniu greičiu (jiems (1) lygtis negalioja). Elektrono išlaisvinimo darbas A 

įvairiems metalams yra skirtingas. 

Iš Einšteino lygties matyti, kad tuo atveju, kai fotono energija mažesnė už elektrono – 

išlaisvinimo darbą, fotoefekto reiškinys nevyksta. Kadangi išlaisvinimo darbas A tam pačiam metalui yra 

pastovus dydis, tai apšviečiant metalą vis mažesnės energijos fotonais (didesnio bangos ilgio šviesa), 

galime rasti ribinį ilgį bangų, kurios tik išlaisvina elektronus  ribhv A , tačiau jiems nesuteikia 
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 ; greičio ( 0  ). Šviesos spinduliai, kurių bangos ilgis didesnis už ribinį, fotoefekto nesukelia. 

Šis ribinis bangos ilgis vadinamas „raudonąja" fotoefekto riba. 

Iš Einšteino lygties taip pat matyti, kad išlaisvintų fotoelektronų greitis priklauso tik nuo sugertų 

elektromagnetinių bangų (fotono) energijos, o ne nuo krintančių į paviršių fotonų skaičiaus: esant tam 

pačiam šviesos dažniui, fotoelektronų maksimalus greitis yra toks pat. Nuo fotonų skaičiaus, t. y. nuo 

krintančio šviesos srauto didumo, priklauso tik išlaisvintų fotoelektronų skaičius. 
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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 (Na, Cs, Sb ir kt.) sluoksnis, kuriuo padengta iš vidaus 

didžioji dalis stiklinio baliono, išskyrus nedidelį plotelį šviesai įeiti (1 pav.); 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 stipris priklauso nuo šviesos srauto ir įtampos tarp anodo ir katodo. 2 pav. parodyta 

voltamperinė charakteristika, t. y. kreivė, vaizduojanti fotosrovės If priklausomybę nuo įtampos U, esant 

pastoviam šviesos srautui  . Iš kreivių matyti, kad esant tam tikrai įtampai, susidaro soties srovė Is: visi 

iš katodo išlaisvinami elektronai pasiekia anodą. Esant didesniam šviesos srautui (Φ2 > Φ1), soties 

fotosrovė didesnė. 

 

 1 pav. 2 pav. 

Kai 0U  , fotosrovė nepranyksta (If = I0). Tai rodo, kad šviesos išmuštieji elektronai turi tam 

tikrą greitį ir dalis jų pasiekia anodą. 

Fotosrovei padidinti kai kurie vakuuminiai fotoelementai užpildomi nedidelio slėgio inertinėmis 

dujomis; šiuo atveju, esant tam tikrai įtampai, fotoelektronai sukelia dujose smūginę jonizaciją ir 

fotosrovė žymiai padidėja. 

Darbo eiga 

1. Sujungiate grandinę kaip parodyta 3 pav. 

2. Pastatote dujinį fotoelementą apšviečiantį šaltinį darbų vadovo nurodytame nuotolyje ir, sukant 

lygintuvo L rankenėlę a, didinate įtampą nuo 0 iki 150 V; kas 10 V atskaitote fotosrovės stiprį 

( )fI A . Duomenis surašykite į lentelę Nr.1 ir fotosrovės priklausomybę nuo įtampos pavaizduokite 

grafiškai (kaip parodyta 2 pav.). 
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3 pav. 

1. Pakeiskite šviesos šaltinio nuotolį nuo fotoelemento ir pakartokite bandymą (grafinį vaizdavimą 

atlikite pirmojo bandymo grafike). 

2. Autotransformatoriumi nustatykite darbų vadovo nurodytą įtampą ir jos nekeiskite. Tolinant 

fotoelementą apšviečiančią lempą nuo 20 cm iki 100 cm kas 10 cm, atskaitykite fotosrovės stiprį 

(reikšmes surašyti į lentelę Nr. 2 – atstumą rašykite metrais). Tą patį atlikite artinant lempą. 

Išskaičiuokite srovės vidutines reikšmes (If). 

3. 5. Patikrinkite, ar fotosrovės stiprumas tiesiai proporcingas apšviestumui. Taškinio šviesos šaltinio 

sukeliama apšvieta E yra tiesiai proporcingas šaltinio šviesos stiprio I ir atvirkščiai proporcingas 

atstumo r  kvadratui: E = I/r
2 

(šviesos šaltinio stiprį I nurodo darbų vadovas). 

4. Jei fotosrovės stipris priklauso nuo katodo apšvietos tiesiniai, tai grafiškai, vaizduojant fotosrovės 

priklausomybę nuo I/r
2
,  turi gautis tiesė. Išbrėžkite grafiką, atidėdami abscisių ašyje 2/I r , o 

ordinačių ašyje – fI . 

1 lentelė 2 lentelė  

r1= cm r2= cm  U =      , V        I (šviesos stipris) =  .... cd 

U ,V ,I  

padalos 

,I A  U ,V ,I  

padalos 

,I A  r [m] Tolinant 

,fI A  

Artinant 

,fI A  

Vidutinis 
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10      0,2      

20      0,3      

30      0,4      

40      0,5      

50      0,6      

60      0,7      

70      0,8      

80      0,9      

90      1,0      

100      

110      

120      
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Pastaba. Lempą laikome taškiniu šviesos šaltiniu, kadangi šviečiančio siūlelio išmatavimai yra 

žymiai mažesni už jo nuotolį iki dujinio fotoelemento. 

Kontroliniai klausimai 

1. Apibūdinkite išorinį ir vidinį fotoefektus. 

2. Parašykite ir paaiškinkite Einšteino lygtį išoriniam fotoefektui. 

3. Paaiškinkite išorinio fotoefekto dėsnius. 

4. Paaiškinkite vakuuminio ir dujinio fotoelementų įrengimą ir fotosrovės susidarymą. 

5. Paaiškinkite prisotintos srovės gavimą. 


