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Абстракт. Както и в други случаи основните закономерности на фотоефекта се разбират по-добре, когато се използва графичното им представяне. Важно е учениците да интерпретират графиките коректно, защото те съдържат най-съществената информация. В статията са представени възможностите на графичния метод при изучаване на основните величини и закономерности при фотоефекта. Акцентира се на
графичната интерпретация на физичните закономерности и на решаване на графични задачи.

ВЪВЕДЕНИЕ
Графичните знания и графичните умения са важен елемент от общата
професионална образованост и култура на всеки човек. Те са необходими както при възприемане на информацията, така и при представянето
ѝ. В международните нормативни документи за развитие на европейските образователни системи графичните умения се приемат като част
от ключовите компетентности на учениците [1]. Те играят важна роля в
обучението като инструмент на познание, като фактор за изграждане на
графичната култура на учениците и на положителна мотивация за учене.
Графичните умения се формират особено ефективно в обучението по
математика и физика. Физичният закон може да бъде представен с думи, с формула, с таблица и с графика. Графичното представяне е найнагледно, достъпно и информативно.
Интересът към проблематиката на графичния метод в обучението по
физика се свързва с многофункционалната му изява. Тя включва: съчетаване на графичния метод и физичния учебен експеримент [2, 3], графичният метод като метод за изследване на природни явления [4], графична интерполация и екстраполация, графичен метод за решаване на
физични задачи [5], формиране на основни физични понятия [6, 7], осъществяване на междупредметна връзка физика–математика [8] и др.
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На фигура 1 е показана зависимостта на фототок
напрежението за фотоклетка при по-малък и по-г
интензитет на светлината при постоянна честота. Стойност
спирачното напрежение е една и съща за двата интензи
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1. Волт-амперна
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фотоклетка при по-малък и по-голям интензитет на светлината при постоянна честота. Стойността на спирачното напрежение е една и съща за
двата интензитета. Спирачното напрежение не зависи от интензитета
на светлината, т.е. максималната енергия на фотоелектроните е постоянна.
Точките A и B показват, че ток тече и когато напрежението е равно
на нула поради кинетичната енергия на електроните. Фотоелектроните
излизат от катода с начална енергия. Токът се дължи на електроните,
които са насочени към анода.
Ако на анода се подаде отрицателно напрежение спрямо катода и
постепенно се увеличава, токът намалява до нула плавно, постепенно.
Това означава, че фотоелектроните излизат с различна енергия от катода. При напрежение, равно на спирачното напрежение, фототокът става
равен на нула, т.е. токът спира, когато и най-бързите електрони бъдат
върнати от полето.
Ако на катода се подаде положително напрежение, токът постепенно
нараства за сметка на електроните, които първоначално не са насочени
към анода.
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k maxи да анализира изменението на максималната кинетична ене
Учителят може да представи графично
честотата за два различникогато
метала (фигура
ν = 0 ⇒4).Ek max = −A .
(2)
A
Когато   0 , E

k max изменението
Учителят може да представи графично и да анализира
на максималната кинетична енергия с честотата за два различни метала
Учителят може да представи графично и да анализира изменението на максималната кинетична ен
(Фиг.
4). за два различни метала (фигура 4).
честотата

Фиг. 4. Зависимост на максималната кинетична енергия на фотоелектроните от честотата на светлината за два различни метала.

Фиг. 4 Зависимост на максималната кинетична енергия на фотоелектроните о
честотата на светлината за два различни метала
На учениците може да се предложи следната графична задача.
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Фиг. 5 Графика на зависимостта на максималната кинетична енергия на
фотоелектроните от честотата за кобалт, калций и натрий
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 ( е ъгълът
междупо
линията
на графиката
и абсцисната
ос) между линията на графиката и
абсцисната ос)
U h
𝑈tg
ℎ ν сп
= const ,
(7)
сп α =
−19
tg=  = 𝑒 = const
(7)
= e, където e= 1,6. 10 𝐶
−19
където e = 1, 6.10
C. Следователно
Следователно

ℎ = 𝑒. tg

h = e · tg α .

(8)

Фиг. 6. Зависимост на спирачното напрежение от честотата на лъчението.
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За установяване на линейната зависимост между спирачното напрежение и честотата и за определяне константата на Планк е необходимо
да се построи графиката Uсп = f (ν) въз основа на експериментални резултати за няколко различни честоти на падащото лъчение [9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложеният подход за изучаване на явлението фотоефект с графичен
метод бе реализиран с ученици от десети клас в МГ “Акад. Кирил Попов“
гр. Пловдив. При това бяха постигнати целите: формиране на трайни и
задълбочени знания за фотоефект и закономерностите, свързани с него;
развитие на графичните знания и графичните умения на учениците; повишаване на графичната им култура и създаване на интерес за работа с
графики. Реализира се също и много добра нагледност на представите за
явлението фотоефект. В този смисъл може да се каже, че прилагането на
графичната интерпретация на физичните закономерности и решаването на графични задачи повишава качеството на обучението по физика.
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