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Ćwiczenie nr 6 
 

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA PRZY POMOCY 
 ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO 

 

I. Literatura 

1. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna, cz.IV i V 

2. Herman M.A., Kalestyński A., Widomski L. Podstawy fizyki dla kandydatów na 

wyższe uczelnie i studentów, Wyd. PWN 

3. Kohlrausch  F, Fizyka laboratoryjna, t.II 

4. Kittel Ch., Wstęp do fizyki ciała stałego 

5. Jepifanow G.J., Fizyczne podstawy mikroelektroniki 

6. Helbig E., Podstawy fotometrii 

7. Eisberg R.M., Podstawy fizyki współczesnej 

8. Sołouchin R.I, Optyka i fizyka atomowa. 

 

II. Wymagania do kolokwium 
 

1. Natura światła. Światło, jako fale elektromagnetyczne. Promieniowanie ciała 

doskonale czarnego: równania Kirchoffa, Stefana, Wiena, Reyley'a-Jeansa i wzór 

Plancka. Dualizm korpuskularno - falowy światła. Pojęcie fotonu. 

2. Izolatory, półprzewodniki, metale i ich struktura pasmowa. Powinowactwo 

elektronowe, praca wyjścia z metalu, napięcia kontaktowe. 

3. Adsorpcja gazów na powierzchni metalu i jej wpływ na pracę wyjścia elektronów. 

4. Efekt fotoelektryczny zewnętrzny; równanie Einsteina; fotoefekt - doświadczenie 

Millikana. 

5. Zasada działania i budowa fotokomórki. 

6. Wyznaczanie stałej Plancka i pracy wyjścia. 

 

III.  Cel ćwiczenia 

 
Celem ćwiczenia jest pomiar stałej Plancka i pracy wyjścia światłoczułej katody fotokomórki. 

 

IV.  Przebieg ćwiczenia 

Podstawowym wzorem, z którego korzystamy w tym ćwiczeniu jest wzór Einsteina zapisany 

w postaci 
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gdzie )(stopU  - napięcie hamujące, dla którego fotoelektryczny prąd przestaje płynąć;  

  - częstość padającego światła;   - praca wyjścia; sJh 
34106260755,6  - stała 

Plancka; e  - ładunek elementarny. 

 

Dla wyznaczenia stałej Plancka h  i pracy wyjścia   należy: 

 

1. Umieścić na wejściu "Spekola" lampę rtęciową i za pomocą pokrętła, 

określającego długość padającej na próbkę fali, znaleźć linie emisyjne rtęci (360 

nm, X, Y, Z, 600 nm). Wybrać jedną z tych linii i wyjustować źródło świata 

w szczelinie tak, aby natężenie światła w szczelinie było maksymalne. 

2. Przy zamkniętej szczelinie wyjściowej monochromatora założyć przystawkę 

z fotokomórką i połączyć układ pomiarowy zgodnie ze schematem. 

 

 

Zestaw pomiarowy: 1 – fotokomórka podłączona do Spekolu (2); 3 – zasilacz, 4 - mikroamperomierz; 

5 – potencjometr; 6 - woltomierz napięcia stałego. 

 

3. Przy zamkniętej szczelinie wyjściowej monochromatora włączyć zasilanie całego 

układu pomiarowego i odczekać 1 do 2 minut na rozgrzanie się zasilacza. 

4. Przy otwartej szczelinie zwiększamy potencjał hamujący aż do momentu, gdy prąd 

fotoelektryczny obserwowany na mikroamperomierzu przestanie płynąć. 
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Powtórzyć tę procedurę kilku razy i znaleźć średnią wartość i błąd pomiaru 

)(stopU . 

5. Dla każdej z linii promieniowania rtęci zmierzyć napięcie )(stopU . 

6. Wyniki pomiarów wpisać do tabeli 
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7.  Zależność )(stpoU  przedstawić w postaci wykresu. 

8.  Korzystając z równania (1) znaleźć 
e

h
 i  . 

9.  Zakładając, że Ce 191060217733,1 
  wyliczyć stałą Plancka. 

10.  Korzystając z doświadczalnej wartości pracy wyjścia   określić, z jakiego 

materiału jest zbudowana światłoczuła tarcza katody fotokomórki. 

 

V.  Sprawozdanie z pracy musi zawierać 

1. Krótki teoretyczny opis podstawowych pojęć 

2. Cel prowadzonego badania 

3. Opis doświadczalnej aparatury oraz metody pomiarowej 

4. Wykresy i tabeli wyników pomiarowych 

5. Wnioski 

6. Spis wykorzystanej literatury 


