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10.02.2022 

Група 36 

Фізика і асрономія 

Урок № 29 

Тема уроку: Фотоефект. Рівняння фотоефекту. 

навчальна – ознайомити з корпускулярними властивостями світла в процесі 

вивчення явища фотоефекту, вчити розрізняти поняття внутрішнього та зовніш-

нього фотоефекту, домогтися засвоєння учнями законів фотоефекту, формувати 

навички застосування рівняння Ейнштейна під час розв’язування задач;  

розвивальна – розвивати уяву, творчі здібності учнів, вдосконалювати вмін-

ня застосовувати набуті знання на практиці; 

виховна – виховувати почуття відповідальності, взаємодопомоги, вміння 

виступати перед аудиторією. 

 

Матеріал до уроку 

Ми розглядали явища, що свідчили про те, що 

світло має хвильові властивості. Однак у процесі 

вивчення взаємодії світла з речовиною в кінці ХVI і 

початку XX століття було відкрито деякі оптичні 

явища, які не вдалося пояснити з точки зору елект-

ромагнітної теорії світла. Одним з таких явищ є фо-

тоелектричний ефект.  

 

ФОТОЕФЕКТ 

Важливий крок у розвитку уявлень про при-

роду світла зробив видатний російський фізик Оле-

ксандр Григорович Столєтов, вивчаючи цікаве яви-

ще, яке відкрив Г. Герц. Це явище дістало назву фотоефекту. 

Фотоефектом називають виривання електронів з речовини під дією сві-

тла. 

Максимальне значення сили струму Ін називається струмом насичення. 

Струм насичення визначається кількістю електронів, що їх виділяє за 1 с освітле-

ний електрод. 

Зовнішній фотоефект — випускання електронів із поверхні металів під 

дією світла. Прилади, в основі принципу дії яких лежить явище фотоефекту, на-

зиваються фотоелементами.  

Внутрішній фотоефект — зміна концентрації носіїв струму в речовині 

та як наслідок зміна електропровідності даної речовини під дією світла. Це 

явище використовується у фоторезисторах — приладах, опір яких залежить від 

освітленості.  
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У фотоелементах енергія світла керує енергією електричного струму або 

перетворюється на неї. 

Змінюючи інтенсивність освітлення у цьому досліді, вдалося знайти, що кі-

лькість електронів, вирваних світлом з поверхні Металу за 1 с, прямо пропор-

ційна поглинутій енергії світлової хвилі. І в цьому немає нічого несподіваного: 

чим більша енергія світлового пучка, тим ефективніша його дія. 

Якщо полярність батареї змінити, то сила струму зменшиться і при деякій 

напрузі U3 протилежної полярності дорівнюватиме нулю. Це означає, що елект-

ричне поле гальмує вибиті електрони до повної зупинки, а потім повертає їх на 

електрод. 

Затримуюча напруга U3 залежить від максимальної кінетичної енергії, яку 

мають вирвані світлом електрони. Вимірюючи затримуючу напругу й застосову-

ючи теорему про кінетичну енергію (див. підручник з фізики для 9-го класу) мож-

на знайти максимальне значення кінетичної енергії електронів:  

   

 
     

На дослідах було виявлено, що кінетична енергія вирваних світлом елект-

ронів залежить тільки від частоти світла. Максимальна кінетична енергія фото-

електронів зростає лінійно з частотою світла і не залежить від його інтен-

сивності.  

 

РІВНЯННЯ ФОТОЕФЕКТУ 

А. Ейнштейн у 1905 p., застосувавши закон збереження енергії до взаємодії 

фотона з електроном, одержав рівняння фотоефекту, яке носить його ім'я: 

 
де А — робота виходу електрона з металу; максимальне значення кінетич-

ної енергії електрона. 

Найменша частота хвилі, при якій ще можливий фотоефект, називається че-

рвоною межею фотоефекту. Або: найбільша довжина хвилі, при якій ще можна 

спостерігати фотоефект, називається червоною межею фотоефекту:  

νч=A/h. 
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