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Wstęp 

 
Celem ćwiczenia jest potwierdzenie teorii dyskretnych poziomów energii atomu i określenie minimalnej energii elektronów 
potrzebnej do zaobserwowania zderzeń niesprężystych z atomami. 

 
W doświadczeniu używana jest lampa z gazem (neonem). Elektrony emitowane przez katodę przyspieszane są przez 
napięcie między katodą i metalową siatką i docierają do anody. Natężenie prądu elektronowego nie rośnie liniowo z 
napięciem, lecz w charakterystyczny, skokowy sposób. To jest właśnie dowodem na istnienie dyskretnych poziomów 
energetycznych w atomie. 

 



 
Przebieg doświadczenia 

 

Wykorzystywana w doświadczeniu aplikacja <Franck_Hertz.exe> jest aplikacją opracowaną w środowisku LabVIEW. 
Przed jej uruchomieniem należy pobrać ze strony projektu VccSSe plik <Franck_Hertz> z całą jego zawartością i umieścić 
na dysku C w Documents and Settings. 

Uwaga: Przed uruchomieniem aplikacji należy zainstalować Run Time Engine w wersji 8.6 lub wyższej dostępny na 
stronie http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en. 

Instrukcja obsługi eksperymentu (aplikacji) 
 

1. Uruchamiamy aplikację. 
2. Ustalamy napięcie potrzebne do emisji elektronów z katody (np.4 V). 
3. Ustalamy napięcie przyspieszające +U między katodą a siatką. Napięcie przyspieszające można zmieniać w zakresie 

od 0 do 60 V co 1 V,  
4. Ustalamy napięcie hamujące - Uh między siatką a anodą lampy neonowej. Zaleca się wybór napięcia hamującego z 

przedziału 
       4,5 – 7,0 V. Napięcie hamujące można zmieniać co 0,1 V. Wybór napięcia hamującego z tego przedziału z 

przyrostami 0,1 V umożliwia optymalne wykonanie doświadczenia i zarejestrowanie większej liczby punktów 
pomiarowych. 

5. Odczytujemy zależności natężenia prądu anodowego (odpowiadającego liczbie docierających do niej elektronów) od 
napięcia przyspieszającej elektrony. Wykonanie doświadczenia odbywa się pod kontrolą opracowanego w tym celu 
programu komputerowego. 

http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1101/lang/en


 góra

 
Ewaluacja 

 

 Początkujący Średniozaawansowany Expert 

Podstawowe czynności   Ustalenie zakresu napięć   Ustalenie zakresu napięć  Ustalenie zakresu napięć 

Rozumienie pojęcia Uczeń analizuje wykresy i 
wyciąga wnioski dotyczące 
dyskretności poziomów energii 
atomu na podstawie zależności 
                hν = eUo
oraz wyznacza potencjały 
wzbudzenia Uo. 

Uczeń analizuje wykresy i wyciąga 
wnioski dotyczące dyskretności 
poziomów energii atomu i 
wyznacza potencjały wzbudzenia 
Uo oraz częstość ν emitowanej fali 
świetlnej. 

Uczeń analizuje wykresy i 
wyciąga wnioski dotyczące 
dyskretności poziomów energii 
atomu wyznacza potencjały 
wzbudzenia Uo, częstość ν 
emitowanej fali świetlnej oraz jej 
długość λ. 
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Wnioski 



Po zakończeniu powyższych czynności uczeń zaobserwowuje, że przebiegi natężenia anodowego w zależności od 
napięcia przyśpieszającego ukazują bardzo charakterystyczne cykliczne spadki po przekroczeniu kolejnych wielokrotności 
ok. 18V. W lampie obserwujemy wyraźne świetliste prążki. Oba te fakty potwierdzają teorię o dyskretnych poziomach 
energetycznych atomu neonu. Ćwiczenie ma charakter zjawiskowy, pokazuje uczniom kluczową informację o 
mikroskopowych własnościach atomów (dyskretności ich poziomów energetycznych). Jego zaletą jest widowiskowy 
charakter, silnie przemawiający do wyobraźni. 
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