
 الظاهرة الكهروضوئية )أثر بالنك(
 

 الهدف من التجربة:
 .دراسة الظاهرة الكهروضوئية -１
 الشغل.حساب ثابت بالنك ودالة  -２

 

 القوانين المستخدمة:
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 :حيث أن

𝑓 :( تردد الضوء الساقط على المادةHz) 

𝑐 :ء سرعة الضو(m/s) 
𝑉𝑠 :جهد اإليقاف (v)  
𝜆 :الطول الموجي للضوء الساقط (m) 
ℎ :( ثابت بالنكJ.sec) 

e :( شحنة اإللكترونc) 
𝑊0 :دالة الشغل (J) 

 
 

 نظرية التجربة:
كبر من طاقة ربط األللضوء ذي الطاقة  هاضتعر   عندالمعادن  من اإللكترونات هي ظاهرة خروج :الظاهرة الكهروضوئية.    

تتناسب  (𝐾𝐸) ةالطاقة الحركية لإللكترونات المتحررأن  من خالل هذه الظاهرة وجد لقد ،االلكترون السلب بنواة الذرة الموجبة
 مع تردده طرديا تتناسب (E)ء مما يثبت أن طاقة الضو ؛ال تتأثر بشدة الضوءو ،عليها الساقط (f) طرديا مع تردد الضوء

𝐸) يساوي بإضافة ثابت التناسب )ثابت بالنك( إلىننتقل من تناسب  ،( 𝐸𝛼𝑓)فقط = ℎ𝑓 ). تالضوء مكون من كما كما أن 
ظة على المحافتعمل على  (𝑊0)  ربططاقة لكل معدن   .طاقتها محددة وغير قابلة للتجزئة فوتوناتبال تسمى أو وحدات

 رونطاقة الربط لإللكت من أكبرالمعدن  ىعل الضوئي الساقط، فإذا كانت طاقة الفوتون اإللكترون من الهروب خارج ذرة المعدن
  :تسب طاقة حركية مساوية للفرق بين طاقة الفوتون وطاقة الربطاكتحرر اإللكترون و

𝐾𝐸 = ℎ𝑓 − 𝑊0 
 

 .طاقة ربط اإللكترونوهي تساوي تماما  هي الشغل االزم لتحرير اإللكترون من الذرة.  :(𝑊0)دالة الشغل    

صنوعين مستخدم انبوبة مفرغة من الهواء على طرفيها قطبين تلتردد ، طاقة الضوء هي دالة ل أن ثابت بالنك وإثباتقياس ل 
طاقة من  كبرأ -معينه  بطاقة. عندما يسقط ضوء (١)كما هو موضح في الشكل الشحنة سالباالخر موجب ومن معدنين أحدهما 

تيار مكونة  - الموجبإلى القطب  تتوجهو KE قة حركيةإلكترونات بطا هتنبعث منعلى القطب السالب،  -)دالة الشغل( الربط

ذا الجهد ه ضبطمن خالل وجهد معاكس لحركته، طبيق ن معرفة الطاقة الحركية لإللكترونلله فرق جهد يمكن قياسه. كهربائي 

لأللكترون طرديا  تتناسب الطاقة الحركية وبذلك .𝑉𝑠 إلى المقدار الذي تتوقف معه اإللكترونات. يسمى هذا الجهد بجهد اإليقاف

𝐾𝐸). مع جهد اإليقاف ) = 𝑒 𝑉𝑠 )لكل لون من األلوان )لكل تردد( جهد إيفاف مختلف فكلما زاد التردد )زادت طاقة الضوء

ميله  مستقيمخط نحصل على   Yالمحور وجهد اإليقاف على  Xعلى المحور القة بين التردد عند رسم الع زاد معه جهد اإليقاف.

(h/e)  تساوي العمودي السلب ونقطة تقاطعه مع المحور
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