ملتقى الفيزياء

التأثري الكهروضوئي

 .1أهداف التجربة:
 .1التعرّف على ظاهرة التأثري الكهروضوئي.
 .2التعرّف على املنحنى املميّز للتيّار كدالّة للتوتّر يف جتربة التأثري الكهروضوئي.
 .3التعرّف على خواص ظاهرة التأثري الكهروضوئي.

 .2املادّة النظريّة:
كما نعلم ،على مدى عدّة قرون كان هنالك تنافس بني منوذجني بالنسبة ملبنى الضوء ،األوّل هو النموذج اجلسيمي للضوء
والذي وضعه نيوتن ،والثاني النموذج املوجي للضوء والذي وضعه اهلولندي كريستيان هوجينس .يف البداية ،حتى أواسط
القرن التاسع عشر كانت هنالك دالئل كافية لتشري إىل أنّ الضوء هو عبارة عن جسيمات .إال أنّه من خالل التجارب اليت
اإلنكليزي

أجراها

توماس يانج يف النصف

احلقل الكهربائي

الثاني من القرن التاسع
عشر ،واليت تتعلّق
بتداخل وحيود الضوء،
مت التأكّد بشكل قاطع

احلقل
املغناطيسي

بأنّ الضوء هو عبارة
عن أمواج .هذا األمر
أدّى

إىل

ترجيح

النموذج املوجي للضوء

شكل  :1شكل املوجة اإللكرتومغناطيسيّة.

والذي تكلّل (هذا النموذج) بوضع "نظريّة األمواج اإللكرتومغناطيسيّة" واليت وضعها ماكسويل واليت تصف الضوء
بشكل رياضي على أنّه عبارة عن حقلني األوّل كهربائي والثاني مغناطيسي يرتددان حبيث أنّ كل منهما معامد لآلخر
ومعامد التّجاه تقدّم املوجة كما هو مبيّن يف الشكل ( ،)1واستطاع ماكسويل أن يُربهن أنّ سرعة تقدّم هذه األمواج هي
عبارة عن  ، 300,000km/ secواليت هي عبارة عن السرعة املعروفة للضوء .معنى هذا األمر أنّ الضوء ما هو إال أمواج
هي عبارة عن أمواج إلكرتومغناطيسيّة .هذا النموذج املوجي للضوء واملتمثّل مبعادالت ماكسويل ألمواج الضوء ،استطاع
تفسري كافة الظواهر املعروفة حينها واملتعلّقة بالضوء.
لكن مع مطلع القرن العشرين متّ اكتشاف ظاهرة التأثري الكهروضوئي ،واليت هي عبارة عن حترّر إلكرتونات من املادّة
عندما نُسلّط عليها ضوء.
يف البداية اعتقد الفيزيائيون أنّ هذه الظاهرة بسيطة وأنّ تفسريها يكمن بنظريّة األمواج اإللكرتومغناطيسيّة للضوء ،لكن
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خالل فرتة قصرية اتّضح أنّ هنالك تناقض بني خصائص ظاهرة التأثري الكهروضوئي وبني نبوءات نظريّة األمواج
اإللكرتومغناطيسيّة للضوء ،مما أدّى إىل وجود أزمة يف الفيزياء وإىل سعي الفيزيائيون إىل سُبُل أخرى لتفسري هذه الظاهرة.
يف هذه التجربة نريد التعرّف على خصائص جتربة التأثري الكهروضوئي ،وعلى التناقضات بني هذه اخلصائص وبني نبوءات
نظريّة األمواج اإللكرتومغناطيسيّة .يف التجربة التالية (اجلزء  )2سوف نتعرّف على تفسري آينشتاين لظاهرة التأثري
الكهروضوئي وعلى النموذج اجلسيمي للضوء الذي وضعه آينشتاين.
جتربة التأثري الكهروضوئي تعتمد على اهليئة التالية املبيّنة يف الشكل (.)2
مُرسل

ُمستقبل

شكل  :2اهليئة اليت تستخدم لقياس توتر التوقف وبالتالي الطاقة احلركية لإللكرتونات املتحررة يف التأثري الكهروضوئي.

يف هذه اهليئة يوجد:
 .1املرسل :وهو الذي نُسلّط عليه الضوء.
 .2املُستقبِل :وهو الذي يستقبل اإللكرتونات املتحرّرة أو بعضها.
 .3ميكروأمبريميرت :وهو يقيس التيّار املتكوّن يف الدائرة نتيجة التأثري الكهروضوئي.
 .4فارق جهد عكسي يولّد توتّر عكسي بوجه اإللكرتونات املتقدّمة باتّجاه املُستقبِل ،هذا التوتّر يُمكن التحكّم بهذه
وزيادته بشكل تدرجيي ابتداءً من الصفر.
 .5فولطميرت :يقيس مقدار التوتّر العكسي.
بواسطة هذه اهليئة قام ميليكن بالتجربة التالية :سلّط كل مرّة ضوء برتدد   f خمتلف ،وبدأ بزيادة التوتّر العكسي
تدرجييًا ،مما يؤدّي إىل تقليل التيّار .استم ّر بهذه العمليّة حتّى وصل إىل أ ّن التيّار صفر .هذا التوت ّر الذي حيقق أ ّن التيّار يُصبح
صفرا ،يُسمّى توتّر التوقّف ويُرمز له بـ  ، U sوهو يُحقّق أنّ:
eU s  Kmax
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 .3األجهزة واألدوات:
يف هذه التجربة نستخدم نفس هيئة
التجربة اليت استخدمها ميليكن ،وهي
املبيّنة يف الشكل ( .)3وهي مبنيّة بشكل
جاهز لالستخدام.

شكل 3

 .4سري التجربة والقياسات:
 .1نضع أمام مصدر الضوء مصفاة ضوء وهي عبارة عن شرحية زجاجيّة ذات لون
معيّن (شكل  ،)4هذه الشرحية تسمح مبرور ضوء من خالهلا والذي له طول
موجة حمدّد (  ثابت) وهو املسجّل على املصفاة نفسها.
 .2نُشغّل جهاز التجربة عن طريق املفتاح   a يف الشكل .5
 .3نشغّل املصباح بشدّة منخفضة عن طريق املفتاح .  d 

شكل 4

 .4خنتار التوتّر موجبا عن طريق املفتاح   b يف الشكل  ،5ونبدأ من توتّر موجب
عالٍ ( توتّر موجب هو التوتّر الذي يؤدّي إىل تسارع)  ،حوالي  ، 20 Vونأخذ بتقليل التوتّر تدرجييّا ويف كل مرّة

شكل 5

نقلّل التوتّر نُسجّل التيّار .نستمر بهذه العمليّة حتّى نصل إىل توتّر صفر .بعد هذا نعكس التوتّر ليُصبح توتّرًا سالبًا
وذلك عن طريق عكس القطبيّة يف املفتاح (  b التوتّر السالب هو التوتّر الذي يؤدّي إىل تباطؤ اإللكرتونات).
نستمر بتقليل التوتّر السالب (زيادة التوتّر العكسي بالقيمة املطلقة) حتّى نصل إىل أنّ التيّار يُصبح صفر .هذا هو
عبارة عن توتّر التوقّف . U s 
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 .5نعود على نفس القياس يف السابق (يف النقطة  ،)2كل مرّة بشدّة خمتلفة.
 .6نعود على عمليّة القياس أعاله (من  )5- 1من جديد لكن اآلن لضوء تردّده خمتلف (طول موجة خمتلف) وذلك
عن طريق تغيري مصفاة الضوء.

 .5حتليل النتائج:
 .1نرسم يف نفس هيئة احملاور رسوما بيانيّة تصف التيّار كدالّة للتوتّر للقياسات املختلفة.
 .2نقوم بتحليل الرسم البياني من حيث:
أ .عالقة تيّار اإلشباع مع شدّة الضوء.
ب .عالقة  U sمع شدّة الضوء (لنفس الرتدّد .) f
ج .عالقة الطاقة احلركيّة القصوى لإللكرتونات املتحرّرة  ،  K max بشدّة الضوء.
د .عالقة

Us

  K max مع تردّد الضوء.

ه .نسجّل استنتاجاتنا من التجربة.

 .6األسئلة التحضرييّة:
 .1وضّح كيف تدعم جتارب توماس يانج لتداخل وحيود الضوء النموذج املوجي للضوء.
 .2ما هي ظاهرة التأثري الكهروضوئي.
 .3احبث يف املصادر عن بعض خصائص ظاهرة التأثري الكهروضوئي.
 .4احبث يف املصادر املالئمة عن بعض التناقضات بني خصائص ظاهرة التأثري الكهروضوئي ونظريّة األمواج
اإللكرتومغناطيسيّة.
 .5عرّف شدّة الضوء واذكر ما هي وحداتها.
 .6ارسم بشكل تقرييب الرسم البياني للتيّار كدالّة للتوتّر والذي حنصل عليه يف هذه التجربة ،واشرح األجزاء
املختلفة هلذا الرسم.
 .7ارسم بشكل تقرييب الرسم البياني للتيّار كدالّة للتوتّر عندما نقوم بهذه التجربة عددا من املرّات ،كل مرّة بشدّة
خمتلفة لكن الرتدد ثابت.
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