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ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ 
 
Απηό ην όξγαλν κπνξεί λα εθηειέζεη ην πείξακα γηα ηνλ λόκν ηνπ 
θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ κε επηβεβαίσζε ηεο θσηνειεθηξηθήο εμίζσζεο, 
ηνλ ππνινγηζκό ηνπ έξγνπ εμαγσγήο ησλ ειεθηξνλίσλ θαη λα ππνινγίζεη ηε 
ζηαζεξά ηνπ Planck ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε ηνπ Einstein γηα ην 
θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν.  
Πιεξνί όιεο ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ ησλ 
ζπνπδαζηώλ, θαζώο ην όξγαλν έρεη όια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα όπσο ηε ζπκπαγή δνκή, ηε ζηαζεξόηεηα, θαη ηελ θαηάιιειε 
ιεηηνπξγία.  
Έρεη ζηαζεξή απόδνζε, θαη απιή δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο. 
 

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  
 
- Πεγή θσηηζκνύ: 12V/35W ιακπηήξαο βνιθξακίνπ- αινγόλνπ  
- Αηζζεηήξαο: Φσηνθύηηαξν θαηζίνπ ηύπνπ θελνύ κε εκηθπιηλδξηθή 

άλνδν 
- Φσηνξεύκα ζην ζθνηάδη: ιηγόηεξν από 0,003κA  
- Αθξίβεηα ειεθηξηθήο ηάζεο: θαιύηεξε από ± 2%  
- Μέηξεζε ηνπ ζθάικαηνο: κηθξόηεξν από ± 8% πνπ ζπγθξίλεηαη κε 

ηελ αλαγλσξηζκέλε ηηκή (h = 6,62619x 1034  
- Σξνθνδνζία: 220 V/50Hz ± 1Hz 
- ΠΡΟΟΥΗ: Παξάιιεια κε ηα έγρξσκα θίιηξα ρξεζηκνπνηνύκε επίζεο 

δηόδνπο (LED) γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα κήθνπο θύκαηνο.  
- Μήθνο θύκαηνο θίιηξσλ: 

α) Φίληρα σάλινα  

α. ΚΟΚΚΙΝΟ……………….από 625 nm - 635nm 

β. ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ……………από 575 nm – 585 nm 

γ. ΚΙΣΡΙΝΟ (κούρο)……..από 545 nm – 555 nm 

δ. ΚΙΣΡΙΝΟ (Ανοικηό)……..από 505 nm – 515 nm 

ε. ΠΡΑΙΝΟ………………..από 515 nm – 525 nm 

ζη. ΜΠΛΕ…………………  από 465 nm – 475 nm 
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β) Πηγές LED 

i. ΚΟΚΚΙΝΟ……………… από 618 nm - 622nm 

ii. ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ…………… από 584 nm - 588nm 

iii. ΠΡΑΙΝΟ………………. από 528 nm - 532nm 

iv. ΜΠΛΕ…………………… από 483 nm - 487nm 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΟΡΓΑΝΟΤ 
Η δνκή ηνπ νξγάλνπ εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα 1.  

12. Επιλογέαρ πςθμίζεωρ ένηαζηρ θωη. πηγήρ

13
10

2. Απιθμημένη κλίμακα 0-40 cm

7. Σκοηεινόρ θάλαμορ θωηοκύηηαπος

1. Πηγή Φωηιζμού

3. Υποδοσή

4. Κάλςμμα ςποδοσήρ

5. Φακόρ Εζηίαζηρ

6. Φωηοκύηηαπο καιζίος

10. Επιλογέαρ ενδείξεων οθόνηρ

9. Ψηθιακή οθόνη

11. Επιλογέαρ κλίμακαρ ενδείξεων (μΑ)

13. Επιλογέαρ πςθμίζεωρ ηάζηρ αποκοπήρ

14. Επιλογέαρ πολικόηηηαρ ηάζηρ (V)

16
15

14

8

6

9

7

2
11

5

12

3
4

1

8. Έξοδορ ηποθοδοζίαρ LED 16. Διακόπηηρ ON/OFF

15. Ενδεικηική λςσνία λειηοςπγίαρ

 Απνηειείηαη θπξίσο από κηα πεγή θσηηζκνύ(1), έλα ζθνηεηλό 
ζάιακν(7)πνπ θέξεη ην θσηνθύηηαξν θαηζίνπ(6), έλα εληζρπηή 
ζπλερνύο ξεύκαηνο, έμη θίιηξα δηαθνξεηηθνύ κήθνπο θύκαηνο θαη 
ηέζζεξα LED (δηόδνπο) δηαθνξεηηθνύ κήθνπο θύκαηνο. 
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Η πεγή θσηηζκνύ θαη ε βάζε ηνπ είλαη εγθαηαζηεκέλα ζε νδεγό-
θαλόλα, θαη ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε κπνξεί λα απμνκεηώλεηαη από 10-
40 εθ. Φέξεη αξηζκεκέλν θαλόλα(2) όπνπ εκθαλίδεηαη ε αθξηβήο 
απόζηαζε ηεο πεγήο θσηηζκνύ από ηελ άλνδν ηνπ θσηνθύηηαξνπ. 
ρήκα 1.  
 
Δηδηθόηεξα θέξεη:  

1. Πεγή αινγόλνπ-βνιθξακίνπ 12V/35W.  
Μεηαθηλώληαο ηελ πεγή θσηηζκνύ θαηά κήθνο ηνπ θαλόλα, ε 
απόζηαζε κεηαμύ ηεο πεγήο θαη ηνπ θσηνθύηηαξνπ κπνξεί λα 
απμνκεησζεί. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο γσλίαο 
πξόζπησζεο ηεο θσηεηλήο δέζκεο επί ηνπ θσηνθύηηαξνπ, 
κεηαθηλώληαο θάζεηα ην ζώκα ηεο ιπρλίαο επί ηεο βάζεο ηεο.  

2. Κιίκαθα. πλνιηθό κήθνο 400mm. Σν θέληξν ηνπ θσηνθύηηαξνπ θελνύ 
ρξεζηκνπνηείηαη σο ην ζεκείν κεδέλ.  

3. Τπνδνρή. Η ππνδνρή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θίιηξσλ 
ή ησλ δηόδσλ (LED) γλσζηνύ κήθνπο θύκαηνο θαη θέξεη θαθό εζηίαζεο 
ηεο θσηεηλήο δέζκεο.  

4. Κάιπκκα. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο ππνδνρήο θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ θσηνθύηηαξνπ από ην θσο όηαλ ην όξγαλν δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη.  

5. Φαθόο εζηίαζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα θάλεη πην ζαθή ηελ εηθόλα ηεο 
θσηεηλήο πεγήο ή ηεο δηόδνπ επί ηεο αλόδνπ ηνπ θσηνθύηηαξνπ.  

6. Φσηνθύηηαξν θαηζίνπ, ζε θσηνεπαίζζεηε ιπρλία θελνύ, κε 
δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπ ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ.  

7. θνηεηλόο ζάιακνο-βάζε ηνπ θσηνθύηηαξνπ. Σν θσηνθύηηαξν κε ηελ 
βάζε ηνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζην ζθνηεηλό ζάιακν θαη ζην κπξνζηηλό 
κέξνο θέξεη θαηάιιειε ππνδνρή (ζσιήλα) εηζόδνπ ηνπ θσηόο.  

8. Έμνδνο 5V γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ δηόδσλ (LED). 
9. Φεθηαθή Οζόλε ελδείμεσλ, ηεζζάξσλ ςεθίσλ. Δκθαλίδεη ηελ έληαζε 

ηνπ ξεύκαηνο (κA), θαη ηελ ηάζε ηνπ ξεύκαηνο (V). 
10. Γηαθόπηεο γηα ηελ επηινγή ησλ ελδείμεσλ ηεο νζόλεο έληαζε ή ηάζε 

ξεύκαηνο. 
11. Δπηινγέαο (πνιιαπιαζηαζηήο) ελδείμεσλ έληαζεο ξεύκαηνο. Φέξεη 

ηέζζεξηο ζέζεηο:  
10-6 A θσηόξεπκα κπνξεί λα κεηξεζεί όηαλ επηιέμνπκε ηε ζέζε "x1",  
10-7 A θσηόξεπκα κπνξεί λα κεηξεζεί όηαλ επηιέμνπκε ηε ζέζε "x0.1",  
10-8 A θσηόξεπκα κπνξεί λα κεηξεζεί όηαλ επηιέμνπκε ηε ζέζε "x0.01", θαη  
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10-9 A θσηόξεπκα κπνξεί λα κεηξεζεί όηαλ επηιέμνπκε ηε ζέζε "x0.001". 
12. Πνηελζηόκεηξν ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλήο πεγήο. 
13. Πνηελζηόκεηξν γηα ηελ ξύζκηζε ηεο ηάζεο απνθνπήο. 
14. Γηαθόπηεο επηινγήο πνιηθόηεηαο, θαηεύζπλζεο ειεθηξηθήο ηάζεο.  
15. Φσηεηλή έλδεημε ιεηηνπξγίαο.  
16. Γηαθόπηεο ΟΝ/OFF. 
  

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΦΩΣΟΛΤΥΝΙΑ 
 
Βάιηε ην όξγαλν ζηνλ πάγθν εξγαζίαο θαη αλνίμηε ηνλ γεληθό δηαθόπηε (16). 
Σνπνζεηήζηε ηελ θσηεηλή πεγή ζηε ζέζε (1) ζε απόζηαζε 250mm θαη 
επηιέμηε ρακειή έληαζε ηεο θσηεηλήο πεγήο (12). Υαιαξώζηε ηηο βίδεο ηνπ 
θαιύκκαηνο θαη αθαηξέζηε ηo θάιπκκα (4) καθξηά, αιιάμηε ηελ απόζηαζε 
κεηαμύ ηεο θσηεηλήο πεγήο (1) θαη ηνπ ζθνηεηλνύ-θηβσηίνπ (7), θαη ξπζκίζηε 
ηε ζέζε ηεο βάζεο ηνπ θσηνθύηηαξνπ ώζηε λα γίλεη κηα ζαθήο εηθόλα ηνπ 
εηδώινπ ηεο θσηεηλήο πεγήο (1) επάλσ ζηελ θάζνδν, βάιηε πάιη ην θάιπκκα 
(4) θαη ζθίμηε ηηο βίδεο. 
 
Η ΤΚΔΤΗ ΔΥΔΙ ΔΛΔΓΥΘΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΙΓΔΣΑΙ ΠΡΟ ΡΤΘΜΙΜΔΝΗ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 
 
Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΤΘΜΙΗ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟ Δ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 
ΣΟΤ ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟΤ Ή Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΙ ΜΔΣΡΗΔΙ 
 
 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΡΤΘΜΙΗ ΟΡΓΑΝΟΤ 
  
Δπηιέμηε ζηελ ςεθηαθή νζόλε, κε ηνλ επηινγέα(10), ηελ έλδεημε 
παξνπζίαζεο ειεθηξηθήο ηάζεο θαη ξπζκίζηε ηελ ηάζε απνθνπήο (13) γηα λα 
πάξεη κηα ζηαζεξή ειεθηξηθή ηάζε πεξίπνπ ± 15V.  
Σνπνζεηήζηε ην θάιπκκα (4) ζηελ είζνδν (3) ηεο ιήςεο ηνπ ζθνηεηλνύ 
θηβσηίνπ (7) ξπζκίζηε ηνλ επηινγέα (11) γηα λα επηιέμεη "x1", "x0,1", "x0,01" 
ή "x0,001" θξαηώληαο ην ζθνηεηλό ξεύκα ιηγόηεξν από 0,003mA  
Με ηνλ επηινγέα (12) επηιέμηε δηαθνξεηηθή έληαζε θσηόο. 
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Ρύζκηζε ηεο θαιύηεξεο θαηάζηαζεο εξγαζίαο: ην θσο πξέπεη λα εζηηαζζεί 
ζηε κέζε πεξηνρή ηνπ ειεθηξνδίνπ θαζόδνπ ηνπ θσηνθύηηαξνπ αληί ζηελ 
άλνδν.  
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη ξπζκίζεηο γηα λα πάξεη κηα κέγηζηε ηηκή ξεύκαηνο 
ρσξίο λα αιιάδνπλ ηα ππόινηπα δεδνκέλα, θαη απηή είλαη ε θαιύηεξε 
θαηάζηαζε εξγαζίαο. 
 
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΤΘΜΙΔΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΦΟΟΝ ΥΡΔΙΑΘΔΙ 
Η ΤΚΔΤΗ ΔΥΔΙ ΔΛΔΓΥΘΔΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΙΓΔΣΑΙ ΠΡΟ ΡΤΘΜΙΜΔΝΗ 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 
 
 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΤΚΕΤΗ 
 
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο δελ απαηηνύληαη επηπιένλ όξγαλα όπσο 
πνιύκεηξα, ηξνθνδνηηθά θαη θαιώδηα.  
Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα νη πξώηεο κεηξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
ηνπιάρηζηνλ δέθα ιεπηά κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπήο. 
  

(1) ηνπνζεηείζηε ηελ θσηεηλή πεγή ζηε ζέζε 250mm θαη αλνίμηε ηνλ 
δηαθόπηε ON/OFF, κεηά από 2 ιεπηά πξν-ζέξκαλζεο, κε ηνλ επηινγέα 
θιίκαθαο(11) επηιέμηε ηε ζέζε x1". 

(2) Παξεκβάιιεηε ην θόθθηλν θίιηξν ζηνλ ππνδνρέα (3), θαη επηιέμηε 
ρακειή έληαζε ηεο θσηεηλήο πεγήο (12): δηαθόπηεο θαηεύζπλζεο 
ειεθηξηθήο ηάζεο (14) "+": επηινγέαο (11) ζε: "x1" ή "x0,1: 

(3) Πεξλώληαο αξγά ην ρέξη καο αλάκεζα ζηε θσηεηλή πεγή θαη ζηελ 
ππνδνρή ησλ θίιηξσλ, παξαηεξνύκε πηώζε ηνπ θσηνξεύκαηνο. 
Κιείζηε ην δηεξρόκελν θσο από ηελ νπή εηζόδνπ κε ην ρέξη, ην 
θσηόξεπκα ζα εμαθαληζηεί ακέζσο, θαηόπηλ απνκαθξύλεηαη ην ρέξη, 
ην θσηόξεπκα εκθαλίδεηαη ακέζσο, ε εκθάληζε ηνπ θσηνξεύκαηνο 
δηακνξθώλεηαη πνιύ γξήγνξα. Η δηαδηθαζία δελ ζα ππεξβεί πνηέ ηα 
10-9 sec Σν ίδην παξαηεξνύκε θαη όηαλ απνκαθξύλνπκε ηε θσηεηλή 
πεγή από ην θσηνθύηηαξν.  

(4) Αιιάδνληαο ηελ απόζηαζε ® κεηαμύ ηεο θσηεηλήο πεγήο (1) θαη ηνπ 
θσηνθύηηαξνπ (6), ν ιόγνο Ι-1/R2 είλαη κηα επζεία γξακκή. Απηό 
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εκθαλίδεη ην ζπζρεηηζκό κεηαμύ ηνπ I θαη 1/R2 δειαδή είλαη ζε άκεζε 
αλαινγία.  

(5) Ρπζκίζηε ηνλ επηινγέα ηάζεο απνθνπήο (13) κε βαζκηαία αύμεζε έσο 
όηνπ θζάζεη ζηνλ κεδεληζκό ηνπ ξεύκαηνο, θαη κεηξήζηε ηελ 
ειεθηξηθή ηάζε(Σάζε απνθνπήο). Υξεζηκνπνηήζηε ην δηαθόπηε 
επηινγήο έλδεημεο ηεο νζόλεο (10) γηα ηελ επηινγή έλδεημεο έληαζεο ή 
ειεθηξηθήο ηάζεο  

(6) Πεξλάκε θαη πάιη αξγά ην ρέξη καο αλάκεζα ζηε θσηεηλή πεγή θαη 
ζηελ ππνδνρή ησλ θίιηξσλ. Απηή ηε θνξά δελ παξαηεξνύκε θακία 
αιιαγή ζηηο ελδείμεηο θσηνξεύκαηνο θαη ηάζεο απνθνπήο. Σν ίδην 
παξαηεξνύκε θαη αλ απνκαθξύλνπκε ηε θσηεηλή πεγή από ην 
θσηνθύηηαξν. 

(7) Γηα ηηο κεηξήζεηο κε θσηεηλή πεγή LED ηνπνζεηνύκε απηό ζηελ 
ππνδνρή (3), θαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ην ζπλδένπκε ζηελ έμνδν 
(8) ηεο ζπζθεπήο. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
 

Με βάζε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ηνπ ιπθείνπ. ηόρνη ηεο 
εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο είλαη: 
 
Ο πεηξακαηηθόο ππνινγηζκόο ηεο ηάζεο απνθνπήο θαη ν ππνινγηζκόο κέζσ 
απηήο ηνπ έξγνπ εμαγσγήο ησλ ειεθηξνλίσλ. 
Ο πξνζδηνξηζκόο, από ηε θιίζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, ηεο θηλεηηθήο 
ελέξγεηαο ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ηεο 
πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο ζηαζεξάο ηνπ Plank. 
 
Η ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο καζεηέο γηα λα επηηεπρζνύλ 
νη παξαθάησ ζηόρνη: 
1. Γηα ηελ επηβεβαίσζε πεηξακαηηθά ηεο κνξθήο ηεο θσηνειεθηξηθήο 
εμίζσζεο ηεο κνξθήο y=ax-b. 
2. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ έξγνπ εμαγσγήο ησλ ειεθηξνλίσλ από ην Καίζην. 
3. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζηαζεξάο ηνπ Plank. 
 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ππνινγίδεηαη ε ηάζε απνθνπήο Vθ 
ησλ ειεθηξνλίσλ. Ο ππνινγηζκόο ηεο ηάζεο απνθνπήο επηηπγράλεηαη, 
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κεδελίδνληαο ηε έλδεημε ηεο πηώζεο ηάζεο πνπ πξνθαιεί ην θσηόξεπκα. Η 
κέηξεζε γίλεηαη άκεζα από ελζσκαησκέλν βνιηόκεηξν πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλν παξάιιεια. 
 
 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΜΔΣΡΗΔΙ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
Υξεζηκνπνηώληαο ηα έμη πάιηλα ρξσκαηηθά θίιηξα θαη ηα ηέζζεξα LED 
ιακβάλνπκε κεηξήζεηο ηεο ηάζεο απνθνπήο (Vθ) όπσο απηέο αλαγξάθνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
 

ΦΙΛΣΡΑ ΤΑΛΙΝΑ Περιοχή 
λ(nm) 

Δύρος τιμών Vk 

(Volt) 
ΜΔΗ ΣΙΜΗ Vk 

(Volt) 

ΚΟΚΚΙΝΟ 625-635 0,21-0,29 0,50 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 575-585 0,36-0,43 0,39 

ΚΙΣΡΙΝΟ ΚΟΤΡΟ 545-555 0,46-0,52 0,50 

ΚΙΣΡΙΝΟ 505-515 0,66-0,70 0,68 

ΠΡΑΙΝΟ 515-525 0,62-0,68 0,65 

ΜΠΛΔ 465-475 0,90-0,93 0,93 

ΠΗΓΔ LED    

ΚΟΚΚΙΝΟ 618-622 0,21-0,23 0,22 

ΠΟΡΣΟΚΑΛΙ 584-588 0,34-036 0,35 

ΠΡΑΙΝΟ 528-532 0,50-0,60 0,58 

ΜΠΛΔ 483-487 0,77-0,79 0,78 

 
Με επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ πξνθύπηνπλ 
ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: 
 

Υπολογισμόρ τος έπγος εξαγωγήρ με βάση τα πειπαματικά αποτελέσματα 

 Μήκος κύμαηος θωηός Σάζη αποκοπής στνόηηηα θωηός Ενέργεια Φωηοηλεκηρονίων 

 λ ( 10
-7

m) Va(Volt) f (10
15

 Hz) q. VΚ (10
-19

 Joule) 

κόκκινο θίληρο 6,3 0,25 0,476190476 0,4 

πορηοκαλί 5,8 0,39 0,517241379 0,624 

κίηρινο ζκούρο 5,5 0,5 0,545454545 0,8 

κίηρινο  5,1 0,68 0,588235294 1,088 

πράζινο 5,2 0,65 0,576923077 1,04 

μπλε 4,7 0,93 0,638297872 1,488 

κόκκινο led 6,2 0,22 0,483870968 0,352 
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πορηοκαλί 5,86 0,35 0,511945392 0,56 

πράζινο 5,3 0,58 0,566037736 0,928 

μπλε 4,85 0,78 0,618556701 1,248 

 
Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, έρνπκε ηξεηο 
γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηεο θσηνειεθηξηθήο εμίζσζεο. Η πξώηε (Α) κε ηε 
ρξήζε ησλ θίιηξσλ. Η δεύηεξε (Β) κε ηε ρξήζε ησλ πεγώλ Led. Η ηξίηε (Γ) 
κε δέθα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (6 θίιηξα θαη 4 Led). 
 
 
Α. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ ΦΙΛΣΡΑ 

Φωτοηλεκτπική εξίσωση με υίλτπα

y = 6,7173x - 2,8352
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Από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνθύπηεη όηη ε θσηνειεθηξηθή εμίζσζε έρεη 
ηε κνξθή y=ax-b.   
Από ηελ θιίζε ηεο επζείαο ππνινγίδεηαη ε ζηαζεξά (h) ηνπ Plank. Από ηε 
δηεζλή βηβιηνγξαθία γλσξίδνπκε όηη h=6,36.10-34 J.s. 
Η ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη h=6,7173.10-34 J.s. 
Σν ζθάικα κέηξεζεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1-2%. 
 
Σν έξγν εμαγσγήο βξίζθεηαη ίζν κε 2,8352.10-19 Joule.  ύκθσλα κε ηνλ 
θαηαζθεπαζηή θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ην έξγν εμαγσγήο ηνπ π θαηζίνπ 
είλαη ίζν κε 2.87x10–19 Joule. Σν ζρεηηθό ζθάικα κέηξεζεο πνπ πξνθύπηεη 
είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1-2%. 
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Β. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ ΠΗΓΔ LED 

Φωτοηλεκτπική εξίσωση με Led

y = 6,6442x - 2,8498
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Από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνθύπηεη όηη ε θσηνειεθηξηθή εμίζσζε έρεη 
ηε κνξθή y=ax-b.  
ηαζεξά Plank: h=6,6462.10-34J.s. θάικα κέηξεζεο: 0,2-0,5%. 
Έξγν εμαγσγήο ησλ ειεθηξνλίσλ: b=2,8498.10-19 Joule. θάικα κέηξεζεο: 
0,5-1%. 
 
Γ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΔ ΦΙΛΣΡΑ ΚΑΙ ΠΗΓΔ LED 
 

Φωτοηλεκτπική εξίσωση με τη χπήση 

6 υίλτπων και 4 Led

y = 6,7459x - 2,8728
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Από ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνθύπηεη όηη ε θσηνειεθηξηθή εμίζσζε έρεη 
ηε κνξθή y=ax-b. ηαζεξά Plank: h=6,7459.10-34 J.s. θάικα κέηξεζεο: 1-
2%. 
Έξγν εμίζσζεο ησλ ειεθηξνλίσλ: b=2,8728.10-19 Joule. θάικα κέηξεζεο: 
0,5%. 
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ΑΦΑΛΔΙΑ - ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ  
Απηό ην όξγαλν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε μεξό πεξηβάιινλ, ζε 
εζσηεξηθνύο ρώξνπο θαη καθξηά από δηαβξσηηθέο νπζίεο. Η ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη από 0-40°C. 
Όηαλ ηίζεηαη ζηνλ εξγαζηεξηαθό πάγθν, βεβαησζείηε όηη ην όξγαλν δελ 
έξρεηαη ζε άκεζε έθζεζε ζηηο ειηαθέο αθηίλεο.  
Μεηά ηε ιήμε ηνπ πεηξάκαηνο, θαιύςηε ηελ νπή εηζόδνπ κε ην καύξν 
θάιπκκα γηα λα πξνζηαηεύζεηε ην  θσηνθύηηαξν από γήξαλζε. Δάλ ε 
επαηζζεζία ηνπ θσηνθύηηαξνπ κεηώλεηαη ιόγσ ηεο γήξαλζήο ηνπ, 
αληηθαηαζηήζηε ην κε θαηλνύξγην. 
Απνζεθεύζηε ην όξγαλν ζε ζέζε καθξπά από ζθόλε θαη πγξαζία. 
Απνκαθξύλεηαη νπνηαδήπνηε ζθόλε επί ηνπ θσηνθύηηαξνπ, ηνπ θαθνύ 
εζηίαζεο θαη ησλ θίιηξσλ, εγθαίξσο κε απνξξνθεηηθό βακβάθη θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ θαζαξίδεη ρξεζηκνπνηείζηε δηάιπκα αιθνόιεο θαη αηζέξα.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ππεξθόξησζε, 
ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο, όηαλ ην ξεύκα ή ε ειεθηξηθή ηάζε είλαη άγλσζηε, 
ξπζκίδνληαο ηνλ επηινγέα ζηε κέγηζηε ηηκή κέηξεζεο. 
Μεηά από ηελ ρξήζε, δελ μερλάκε λα θιείλνπκε ηνλ γεληθό δηαθόπηε, θαη λα 
ηνπνζεηνύκε ην καύξν θάιπκκα ζηελ είζνδν ηνπ θσηνθύηηαξνπ. 
 
Η ζπζθεπή δελ απαηηεί πεξηνδηθή ζπληήξεζε. 
ε πεξίπησζε ζεκαληηθώλ απνθιίζεσλ από ηηο ελδεηθηηθέο κεηξήζεηο, 
θξνληίζηε ηελ θαζαξηόηεηα ησλ θίιηξσλ ηνπ θαθνύ εηζόδνπ θαη ηνπ 
θσηνθύηηαξνπ. 
 
Γηα νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό πξόβιεκα απεπζπλζείηε ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
πλζήθεο ιεηηνπξγίαο:  
Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, έσο 40ν C. 
Τγξαζία έσο 80% γηα ζεξκ. έσο 40ν C 
Σάζε Λεηηνπξγίαο: 220V+/-10 
 


