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STUDIUL LEGILOR EFECTULUI FOTOELECTRIC. 

DETERMINAREA CONSTANTEI LUI PLANCK 

 

 

 

 1. Scopul lucrårii 

 În aceastå lucrare se studiazå efectul fotoelectric extern cu ajutorul unei 

celule fotoelectrice ¿i se determine dependen¡a poten¡ialului de stopare (V0) de 

frecven¡a luminii (ν ), din care se calculeazå constanta lui Planck - o constantå 

esen¡ialå a fizicii cuantice. 

 

 2. Teoria lucrårii 

 Sub numele de efect fotoelectric distingem mai multe fenomene: 

 a) Efectul fotoelectric extern - constå în emisia de electroni de cåtre un metal 

sau un semiconductor (în exteriorul lor) sub ac¡iunea radia¡iilor din domeniul vizibil 

¿i ultraviolet. În acest efect sunt implica¡ii electronii “liberi” (de conduc¡ie). 

 b) fotoionizarea (efectul fotoelectric pe atomi izola¡i) - constå în extragerea 

electronilor din atomii unui gaz la interac¡iunea acestora cu radia¡ii din domeniul 

ultraviolet. 

 c) Efectul fotoelectric al radia¡iilor X - constå în scoaterea în afara metalului 

a electronilor înteriori ai atomilor sub ac¡iunea radia¡iilor X (care au energii de 

ordinul miilor de electronvol¡i). 

 d) Efectul fotoelectric intern - constå în mårirea numårului de purtåtori 

“liberi” de sarcinå electricå în interiorul unui metal sau al unui semiconductor, fårå 

ca ace¿tia så påråseascå sistemul, în urma interac¡iunii sistemului cu radia¡iile 

luminoase. Se ob¡ine o mic¿orare rapidå a rezisten¡ei electrice a materialului iradiat. 



 

 e) Efectul fotovoltaic - constå în apari¡ia unei tensiuni electromotoare la 

contactul dintre un semiconductor ¿i un metal sau la contactul dintre doi 

semiconductori dacå regiunea de contact este iradiatå cu un fascicul de luminå. 

 În lucrarea de fa¡å se studieazå efectul fotoelectric extern pentru un metal 

(catodul unui celule fotoelectrice). 

 Legile efectului fotoelectric extern au fost ob¡inute de (Lenard 1905), ¿i 

unificate de Millikan 1916. 

 

Fig.1. 

 

 Se folose¿te un montaj simplu (fig. 1.) alcåtuit din: o celulå fotoelectricå al 

cårei catod C este iradiat cu un fascicul luminos caracterizat de frecven¡a ν ¿i fluxul 

φ; un poten¡iometrul care permite aplicarea pe anodul A al celulei a unui poten¡ial V 

(pozitiv sau negativ fa¡å de catod); un voltmetru pentru måsurarea acestui poten¡ial; 

un microampermetru pentru måsurarea curentului fotoelectric I. Caracteristicile 

curent - tensiune pentru frecven¡å constantå ¿i flux variabil )( 321 φφφ <<  sunt 

prezentate în fig. 2. 

 
Fig. 2. 



 

 Din aceste caracteristici se poate determina intensitatea curentului de 

satura¡ie, sI , ¿i poten¡ialul de frânare, V0. Acesta din urmå corespunde anulårii 

intensitå¡ii curentului fotoelectric ¿i este o måsurå a energiei maxime a 

fotoelectronilor. 

 Men¡inând fluxul φ  constant ¿i variind frecven¡a luminii incidente pe catod 

se constatå cå: 

 - efectul fotovoltaic nu se produce la o frecven¡å mai micå decât o frecven¡å 

de prag ( )pν  care depinde de materialul catodului 

 - modulul poten¡ialului de stopare cre¿te liniar cu frecven¡a (fig. 3). 

 Experimental s-a constatat ¿i cå atunci când a crescut fluxul φ , a crescut ¿i 

intensitatea curentului. Mai mult, s-au înregistrat fotoelectronii odatå cu iluminarea 

catodului. 

 Astfel au fost ob¡inute legile efectului fotoelectric extern: 

  1. Intensitatea curentului fotoelectric de satura¡ie este direct 

propor¡ionalå cu fluxul radia¡iilor incidente la frecven¡å constantå φ~SI . 

  2. Energia cineticå maximå a fotoelectronilor cre¿te liniar cu frecven¡a 

radi¡iilor ¿i nu depinde de fluxul acestora )( .max baEc += ν . 

 Panta acestei drepte nu depinde de condi¡iile experimentale (a = constantå 

universalå). 

  3. Efectul fotoelectric extern se produce numai dacå frecven¡a 

radia¡iilor incidente este mai mare sau egalå cu o valoare minimå numitå frecven¡å 

de prag ( )pν  specificå fiecårui material. 

  4. Efectul fotoelectric extern se produce practic instantaneu 

 

Fig. 3 



 

 Explicarea acestor legi pe baza teoriei electromagnetice a luminii întâmpinå 

dificultå¡i majore, dar devine foarte simplå în cadrul teoriei corpusculare (fotonice) 

asupra naturii luminii (Planck, 1900; Einstein, 1905). 

 În aceastå teorie lumina este consideratå ca un flux de fotoni (sau cuante de 

energie) având energia νh  ¿i impulsul h / λ . (h este constanta lui Planck, ν  este 

frecven¡a, λ  este lungimea de undå). Folosind acest fapt Albert Einstein a aråtat cå 

efectul fotoelectric corespunde tranferului de energie de la un foton la un singur 

electron adicå este o ciocnire foton - electron cu absorb¡ia fotonului. Dacå energia 

fotonului νh  este mai mare decât energia de prag, electronul emis påråse¿te metalul 

având o energie cineticå cE . 

 Teorema conservårii energiei aplicatå acestui efect conduce la rela¡ia: 

  ce ELh +=ν        (1) 

unde eL  este lucrul de extrac¡ie, adicå energia necesarå electronului pentru a påråsi 

suprafa¡a metalului. Rela¡ia (1) se nume¿te ecua¡ia lui Einstein. În cazul frecven¡ei 

de prag energia cineticå a electronului este nulå ¿i se ob¡ine formula: 

  ep Lh =ν         (2) 

 Determinarea energia cinetice cE  a electronilor emi¿i se face prin metoda 

câmpului electric de frânare: se aplicå pe anodul celulei fotoelectrice un poten¡ial 

negativ fa¡å de catod ceea ce duce la frânarea electronilor ¿i deci la mic¿orarea 

intensitå¡ii curentului fotoelectric (I). 

 Valoarea maximå a modulului acestui poten¡ial se nume¿te poten¡ial de 

frânare ¿i se noteazå V0 . El corespunde situa¡iei în care nici un electron nu mai 

ajunge la anod ¿i deci I devine zero. 
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unde e este sarcina electronului. 

 Din rela¡iile (1), (2) ¿i (3) ob¡inem: 

  0Vehh p += νν        (4) 

din care: 
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hV νν ⋅−⋅=0       (5) 

 Rela¡ia (5) explicå legile 2 ¿i 3 ale efectului fotoelectric extern ¿i rezultatele 

experimentale prezentate în figura 3.  

 Se determinå experimental poten¡ialul de stopare V0  pentru diferite 

frecven¡e, se traseazå dreapta )(0 νfV =  ¿i din panta acesteia se calculeazå 

constanta lui Planck. 

Metoda experimentalå a fost descriså de Millikan în 1916. 

 

 3. Descrierea instala¡iei experimentale ¿i a aparaturii utilizate 

Dispozitivul experimental a cårui schemå este prezentatå în fig. 4 cuprinde: 

 - o lampå (L) cu descårcare în vapori de mercur folositå drept surså de 

radia¡ii 

 - o celulå fotoelectricå (C.F.) cu vid plasatå într-o cutie obscurå (pentru a nu 

fi influen¡atå de alte radia¡ii decât cele dorite) 

 - mai multe filtre “monocromatice” notate A, B, C, etc. care selecteazå din 

lumina emiså de lampa L radia¡ii cu anumite lungimi de undå (λ ), respectiv 

frecven¡e (ν ) - indicate în tabelul pentru date experimentale. 

 - un preamplificator (PA) prevåzut cu un poten¡iometru compensator (PC) 

 - o surså de tensiune stabilizatå (S1) care alimenteazå preamplificatorul; 

 
Fig.4. 

 



 

 - o surså de tensiune variabilå (S2) pentru aplicarea poten¡ialului de frânare 

( )V f  pe anod 

 - un galvanometru pentru måsurarea tensiunii Ug  propor¡ionalå cu 

intensitatea curentului fotovoltaic I. 

 

 4. Modul de lucru 

 4.1. Se alimenteazå lampa L ¿i sursele 21,SS  la re¡eaua de 220V c.a. 

 4.2. Se stabile¿te la sursa 1S  o tensiune cuprinså între 10 V ¿i 15 V. 

 4.3. De¿i celula fotoelectricå este acoperitå cu hârtie neagrå în galvanometru 

apare un curent electric (curent de întuneric) ¿i deci o tensiune gU . Aceasta trebuie 

compensatå folosind poten¡iometrul PC de pe preamplificator. Reglând alternativ 

poten¡iometrul PC ¿i poten¡iometrul sursei 1S  se ob¡ine 00, =gU  (se regleazå zero-

ul galvanometrului). 

 4.4. Se ridicå capacul cutiei care con¡ine celula fotoelectricå ¿i se potrive¿te 

filtrul A în calea fascicolului emis de L. Se îndepårteazå hârtia neagrå de pe 

fotocelulå ¿i se a¿eazå capacul la loc. 

 

 ATENºIE! Lumina emiså de lampa cu mercur nu trebuie så cadå direct pe 

celula fotoelectricå, ci numai prin intermediul unui filtru. 

 

 4.5. Folosind sursa S2  se aplicå un poten¡ial de frânare V f  variabil (din 0,25 

V în 0,25V) pe celula fotoelectricå ¿i se noteazå la fiecare valoare indica¡ia 

galvanometrului, Ug , care este propor¡ionalå cu intensitatea curentului fotoelectric, 

pânå la anularea ei. 

 4.6. Se repetå måsuråtorile pentru celelalte douå filtre începând cu reglarea 

zero-ului galvanometrului (opera¡ia 4.3.). 

 

 

 



 

 4.7. Rezultatele se trec într-un tabel de forma: U divg ( )  

V Vf ( )  

Filtrul 

 
0 

 
0,25 

 
0,50 

 
0,75 

 
... 

A      
B      
C      

 

 5. Indica¡ii pentru prelucrarea datelor experimentale 

 5.1. Se prezintå pe hârtie milimetricå tensiunea gU  în func¡ie de modulul 

poten¡ialului de frânare fV  pentru filtrele A, B, C, etc.  

 5.2. Se extrapoleazå curbele ob¡inute stabilindu-se intersec¡iile cu axa fV  

adicå valorile poten¡ialelor de frânare 0V  pentru cele trei filtre. Aceste valori se 

corecteazå cu un coeficient 4/1=k . 

 5.3. Datele se trec într-un tabel de forma: 

 

Filtrul λ (Å) ν⋅ 1014
 V0  (V) V0 c(V) 

A 
ALBASTRU 

4360 6,88   

B 
VERDE 

5460 5,49   

C 
GALBEN 
................. 

5770 5,20   

 

 5.4. Se reprezintå pe hârtie milimetricå modulul poten¡ialului de stopare 

corectat, cV0 , în func¡ie de frecven¡a ν  a radia¡iei. Se ob¡ine o dreaptå. 

 5.5. Se calculeazå panta dreptei ¿i se egaleazå cu eh /  conform rela¡iei (5) 

ob¡inându-se constanta lui Planck. 

 

 6. Importan¡a lucrårii ¿i aplica¡ii 

 Se descriu aplica¡iile cele mai importante ale efectului fotoelectric (celulele 

fotoelectrice, releele fotoelectrice, fotomultiplicatoarele, tuburile cu memorie) în 

domeniul de specializare al studentului. 


