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  The Photoelectric Effectلتأثير الكهروضوئي ا

يقصد بهذه الظاهرة هو انطالق او انبعاث االلكترونات من سطوح بعض المعادن الحساسة عند 

سقوط اشعاع له الطاقة الكافية لتحريرها. كانطالق االلكترونات من سطوح بعض الفلزات عند 

 عليها.سقوط اشعاع من المنطقة المرئية او البنفسجية 

 في الشكل ادناه مخطط لجهاز يمكن بواسطته دراسة هذه ظاهرة التأثير الكهروضوئي وباستخدام

  Vacuum Tube أنبوب من الزجاج المفرغ من الهواء

 

 

 

 E=h υ   *بصورة عامة ان طاقة الفوتون تحسب حسب المعادلة التالية: 

 بطبانبعاث اإللكترونات ذات طاقة ترتلذا فان اصطدام اشعاع ذي كافية بسطح معدن حساس يتسبب 

 بتردد االشعاع الساقط بموجب العالقة:

        0w –E=h υ  

E=طاقة االلكترون المنبعث       w0=work function (دالة الشغل) 

تعرف دالة الشغل بكونها الشغل )الطاقة( الالزم لتحرير االلكترون من سطح المعدن الى الفراغ 

وهذا مقدار مميز ومحدد بالمعدن ذاته فالفلزات القلوية مثال ذات دالة شغل واطئة حيث تنبعث 
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دالة  اااللكترونات من سطحها بمجرد تعرضها لألشعة المرئية. اما الفلزات الثقيلة كالكاديوم فله

شغل عالية أي تتطلب سقوط شعاع ذي طاقة عالية كاألشعة ما فوق البنفسجية لتظهر التأثير 

 الكهروضوئي.

w0 = h υ0 

( بانه التردد الالزم لقلع االلكترون من سطح الفلز وتحريره دون 0υحيث يعرف التردد الحرج )

 اكسابه أي طاقة حركية.

 من هذه التجربة: تم الحصول على االستنتاجات التالية وقد

 كافية طاقة االلكترونات إعطاء على القادرة الطاقة أشكال أحد الضوء اعتبار يمكن-1

 كافية حركيةوأيضا أعطاه طاقة   ,0w(work function(المعدن مع الترابط طاقة على للتغلب

 .اآلنود مع التنافر قوى على للتغلب

 الشعاعتردد وشدة  مع تتناسب( photocurrent)) اآلنود إلى الكاثود من المار التيار شدة-2

 الكاثود على الساقط

ان جهد اإليقاف ال يتوقف على شدة حزمة الضوء الساقط وال يمكن تفسير هذا اال بفرض ان -3

( ال تتعدى قيمة قصوى يمكن حسابها من Eالطاقة الحركية لإللكترونات المنبعثة من السطح )

max       العادلة التالية: 
2e=1/2mV0E=V 

=السرعة القصوى  maxV=كتلة االلكترون , m=جهد اإليقاف  , e  ,0Vشحنة االلكترون=

 لإللكترون.

( لتحرير h υ)*قد فسرت ظاهرة التأثير الكهروضوئي ان الفوتون الساقط يصرف جزء من طاقته 

فيكون بشكل طاقة ( اما الجزء المتبقي من طاقة الفوتون 0wااللكترون من سطح المعدن مقداره )

حركية لإللكترونات الضوئية وتصبح المعادلة النهائية للحساب الطاقة الحركية لإللكترون المتحرر 

 بالشكل االتي:

E=h υ – w0 

E=V0e=1/2mV2
max 

1/2mV2
max= h υ – w0 
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 0υتمثل طاقة االلكترون عند التردد الحرج  0wوالن 

1/2mV2
max= h υ – h υ0 

E= h (υ –υ0) 

 إلشعاع التردد مع كيةالحر الطاقة بين العالقة رسم مندقيقة  وبتجارب Millikan استطاع ولقد

 مستقيم قيمة الميل له تمثل خط على حصل حيث حساس معدن سطح على ساقط اللون أحادي

 :ليالتا الشكل في وكما بالنك ثابت

 

 

 The Electromagnetic Spectrumالطيف الكهرومغناطيسي  

حسب الطاقة المتحررة. حيث أوضحت  الطيف الكهرومغناطيسي الى مناطق متعددة يمكن تقسيم

الدراسات الطيفية بأن اطيف الكهرومغناطيسي يحتوي جميع أنواع االشعاع كما في الجدول ادناه. 

ويالحظ انه طيف مستمر نتيجة التدرج والتداخل بين اطوال موجاته المختلفة مع بعضها البعض 

الحدود الفاصلة بين المناطق الطيفية التي يتكون منها واعتبرت هذه الحدود تقريبية. بحيث انعدمت 

الراديوية ذات الطاقة االمواج وهذه المناطق المحصورة بين اشعة كاما ذات الطاقة العالية و

 الواطئة.
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Unit of 

measurement 

Frequency 

(υ )Hz 

Wave 

Length 

(ʎ ,)m 

Type of Radiation 

0A 2210 10-14 Cosmic Rays 

0A 1910 11-10 Gamma Rays 

0A 1710 9-10 X-Rays 

nm 1510 7-10 Far Ultraviolet (U.V) 

nm 1510 7-10 Near Ultraviolet (U.V) 

nm 1410 6-10 Visible 

1-cm 1310 5-10 Near Infrared 

mµ 1210 4-10 Far Infrared 

Hz 1110 3-10 Microwave 

Hz 1010 2-10 Radar 

Hz 810 010 Television  

Hz 710 10 Nuclear Magnetic Resonance 

(NMR) 

Hz 610 210 Radio 

Hz 210 610 Alternating Current 

ان المنطقة المرئية التي تحسسها العين البشرية وهي مهمة بالنسبة لنا تشغل حيزا صغيرا جدا من 

( واالشعة ما nm 750 – 380موجاتها بين الحدود ) الطيف الكهرومغناطيسي الكلي وتقع اطوال

( بينما االشعة nm 380فوق البنفسجية التي يكون موقعها قبل النهاية البنفسجية للضوء المرئي )

 (. nm 750ما تحت الحمراء التي تقع بعد النهاية الحمراء للضوء المرئي )
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 تأثر االشعاع الكهرومغناطيسي مع المادة

Interaction of Electromagnetic Radiation with Matter 

عتد مفاعلة االشعاع الكهرومغناطيسي مع المادة سيؤثر المجال الكهربائي لألشعة على ذرات 

ودقائق الوسط. وتعتمد طبيعة ونوعية التأثير على خصائص الوسط وربما تؤدي المفاعلة الى 

يعاني االشعاع من تبدالت في اتجاهه او االمتصاص او االنبعاث او االستطارة او االنعكاس او ان 

 استقطابيته.

 Refraction of Radiation انكسار االشعة 

عند مرور حزمة اشعة ضوئية من وسط الى وسط اخر ذي كثافة فيزيائية مختلفة فسوف يالحظ 

 تغير في اتجاه الحزمة عند السطح الفاصل بين الوسطين وتدعى هذه الظاهرة باالنكسار.

 

التغير في اتجاه الحزمة سببه تداخل المجال الكهربائي لإلشعاع مع الكترونات الوسط مما ان هذا 

ينتج عنه نقص في سرعة او طول موجة االشعاع من دون ان تتغير طاقة االشعاع لبقاء قيمة التردد 

 ثابتة. 

 تية:اال معامل االنكسار هو مقياس للتأثير المتبادل بين االشعة والوسط ويعبر عنه بالمعادلة

ηmed= Vvac / Vmed 

 معامل انكسار الوسط عند تردد معلوم= medη حيث ان:

vacV = سرعة االشعاع في الفراغ 

 medV = سرعة االشعاع في الوسط 
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 ( فيمكن كتابة المعادلة على النحو االتي:airηللهواء ) *ان معامل االنكسار

ηmed= Vair / Vmed 

 وسط اقل كثافة )الهواء( الى وسط أكثر كثافة )الزجاج( *عملية انكسار الضوء عند مروره من

( 1ϴفالزاوية المحصورة بين مسار الشعاع والعمود النازل على السطح الفاصل بزاوية السقوط )

 (2ϴاما الزاوية األخرى فتسمى بزاوية االنحراف )

ن معامل ( في كال الوسطين وعلية فا2ϴSin( و)1ϴSin*سرعة االشعاع سوف تناسب طرديا مع )

 االنكسار يساوي النسبة بين الجيبين أيضا:

ηmed=(Sinϴ1)/ (Sinϴ2) 

( فينص على انه العالقة بين معاملي االنكسار في أي وسطين ال Snell's lowقانون سنيل ) اما

 يشترط ان يكون أحدهما الهواء او الفراغ:

Sinϴ1/ Sinϴ2= η2/η1=V1/ V2 

 االنكسار لوسط ما نسبة لمعامل انكسار الوسط*هذا يعني انه باإلمكان إيجاد معامل 

*غالبا ما تكون قيمة معامل أكبر من الواحد الصحيح الن الحزمة االشعاعية تسير من الهواء الى 

 وسط أكثر كثافة.

* تتغير قيمة معامل االنكسار بتغير الضغط درجات الحرارة وذلك بسبب التغير في عدد الجزيئات 

وهذا ما تطلب إيجاد قيمة لمعامل االنكسار ال تتغير بتغير هذين  التي تعترض طريق االشعة,

( والذي يرتبط مع معامل Specific Refractionالمتغيرين عرفت بمعامل االنكسار النوعي )

 (:Lorentz and Lorenzانكسارها بالعالقة الرياضية التي سميت باسم )

 

 = الكثافة =االنكسار النوعي, 

 Molarان حاصل ضرب االنكسار النوعي لمادة في وزنها الجزيئي يعرف باالنكسار المولي ) *

Refraction)) 
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*ان االنكسار المولي خاصية جزيئية فيزيائية مستقلة عن التغير في التغير في درجات الحرارة 

 والضغط. 

 معامل االنكسار: واستخدامات هم فوائدا

في ظروف معلومة )أي خاصية فيزيائية ثابتة حالها حال درجة  خاصية ثابتة من خواص المادة-1

 االنصهار والغليان والكثافة .... الخ(

 يساعد في تشخيص هوية المادة ومعرفة نقاوتها.-2

 معرفة نسب مكونات مزيج متجانس من مواد معلومة.-3

 تقدير الوزن الجزيئي.-4

 Dispersionالتشتت 

امل االنكسار بتغير الطول الموجي )او التردد( ويعرف ايضا بالتقزح وهو تغير مع

 (.Refractive Dispersionوأحيانا يسمى بالتشتت االنكساري )

 

ويتضح من الشكل أعاله نوعان من المناطق. ففي المنطقة األولى يزداد معامل 

االنكسار تدريجيا مع الزيادة في التردد )النقصان في الطول الموجي( وتسمى بمنطقة 

اما المنطقة األخرى فتسمى بمنطقة  .Normal Dispersion)االعتيادي )التشتت 

( وذلك بسبب التغير الحاد في معامل Abnormal Dispersionالتشتت الشاذ )
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االنكسار. وان للمنحنيات التشتت الخاصة ببعض المواد له أهمية في اختيار الماد 

 المكونة لألجزاء البصرية في األجهزة.

 Reflection of Radiation انعكاس االشعة

( فان o90تبلغ زاوية االنكسار ) د سقوط االشعة من وسط أكثر كثافة الى وسط اقل كثافة وحينماعن

الحزمة االشعاعية لن تمر من الوسط األول األكثر كثافة الى الوسط القل كثافة وانما سوف تسير 

باألشعة الحرجة. وال ال ينعكس  على السطح الفاصل بين الوسطين وتسمى هذه الحزمة من االشعة

الشعاع اال اذا كانت زاوية السقوط اكبر من الزاوية الحرجة. ان شدة االشعة المنعكسة تتوقف على 

الفرق في معاملي انكسار الوسطين. ومن الممكن حساب شدة اإلشعاع المنعكس بواسطة المعادلة 

 االتية:

 

Ir =شدة االشعاع المنعكس     Io = االشعاع الساقطشدة 

1ηمعامل انكسار الوسط األول = η2معامل انكسار الوسط الثاني = 


