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NEONLU FRANCK-HERTZ DENEYİ

ATOM VE NÜKLEER FİZ İĞİ / ATOM K ABUĞU

AMAÇ
Neon için Franck-Hertz eğrisini kaydedilmesi ve değerlendirilmesi ve ışığın yayılmasını  

gözlemlenmesi

UE5020400 UE5020400

TEMEL İLKELER
Franck-Hertz deneyinde neon atomları elektronların esnemez çar-

pışmaları tarafından uyarılırlar.  Uyarılan atomlar doğrudan görüle-

bilen görünür ışık yayarlar. Böylece ışığın ve uyarımın daha yoğun 

olduğu bölgeleri saptamak kolaylaşır. Böyle alanların katot ve ızga-

ra arasında dağıtımı bu ikisi arasındaki potansiyel farkına dayanır. 

10 hPa basınca kadar neon gazıyla doldurulmuş, vakumlanmış cam 

tüpün içerisinde sırayla yerleştirilmiş şekilde ısıtılmış bir katot C, 

bir adet kontrol ızgarası S, bir ızgara G ve hedef elektrot A bulunur 

(Şekil 1). Elektronlar katottan salınır ve ızgaraya doğru U gerilimiyle 

hızlandırılırlar. Izgaradan geçerek hedefe ulaşırlar ve böylece ızgara ve 

hedef arasındaki yavaşlatıcı voltajın UGA üstesinden gelebilecek kadar 

kinetik enerjileri varsa hedef akıma I katılırlar (katkıda bulunurlar).

I(U)-karakteristiğinin (Şekil 2) cıva gazı kullanılan orijinal Franck-Hertz 

deneyine benzer deseni vardır. 

Fakat bu sefer ızgaralar 19 V’ye ulaşmadan hemen önce, elektronların 

esnemez çarpışmayla bir neon atomunu uyarmak için yeterli kinetik 

enerjiye tekabül eden belirli bir gerilim için U = U1 akımın neredeyse 

sıfıra düştüğü minima arasındaki aralıklar? Fiil yok? Eş zamanlı olarak 

ızgaraya yakın soluk bir turuncu ışık gözlemlemek mümkündür. Çünkü 

neon atomunun beyz durumuna olan enerji geçişi böyle bir ışık yayıl-

masıyla sonuçlanır. Aydınlatmak bölgesi voltaj U arttıkça katoda doğru 

ilerler ve hedef akım I bir kez daha artar.  

Daha yüksek gerilimler için U = U2 hedef akım şiddetli bir şekilde 

düşer ve iki aydınlatma bölgesine gözlemlemek mümkündür. Bu 

durumda elektronlar ilk çarpışmadan sonra ikinci bir neon atomunu 

yarmak için yeterli enerjiyi muhafaza ederler.

Gerilimler daha da arttırıldığında uzak aydınlatma bölgeleriyle birlikte 

hedef akımdaki diğer minima gözlemlenebilir.

DEĞERLENDİRME
I(U)-karakteristiği çeşitli maksimalar ve minimalar sergiler ve mini-

malar arasındaki aralık yaklaşık ΔU = 19 V’dir. Bu da neon atomu-

nun 3p enerji seviyesinin uyarım enerjisine tekabül eder (Şekil 3) 

böylece bu seviyenin uyarılması oldukça mutemeldir. 3s-seviyeleri-

nin uyarılması tamamen göz ardı edilemez ve I(U)-karakteristiğinin 

yapısında bazı ince detaylara sebep olur. 

Aydınlatma bölgeleri daha büyük uyarılmaların bölgeleridir ve 

I(U)-karakteristiğindeki gerilimdeki düşüşlere tekabül eder. U her 

seferinde 19 V arttırıldığında ortaya bir aydınlatma bölgesi çıkar. 

NOT
İlk minimumun kendisi 19 V’de değildir fakat katot ve ızgara arasındaki 

temas gerilimine tekabül eden bir miktar tarafından kaydırılır. 

Neon spektrumundaki yayılma çizgileri maksimum gerilim U kullanıldı-

ğında spektroskop (U21877) kullanılarak kolaylıkla gözlemlenebilir ve 

ölçülebilir.

Şekil 1: Neon için yapılan Franck-Hertz eğrisinin ölçümü için deney 

kurulumunun şeması  

Şekil 3: Neon atomlarındaki enerji seviyeleriŞekil 2: Hızlandırıcı gerilimin U fonksiyonu olarak hedef akım I

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Katot ve ızgara arasındaki gerilimin U 

fonksiyonu olarak hedef akımı I ölçün. 

•  Akım maksimasının dağıtımını neon 

atomlarının uyarım enerjileriyle karşı-

laştırın. 

•  Uyarılmış neon atomları tarafından 

yayılan ışığı gözlemleyin

•  Çeşitli hızlandırıcı voltajlar için ışık 

yayılım seviyelerinin sayılarını belir-

leyin 

ÖZET
Cıva için yapılan Franck-Hertz deneyi neon gazından geçerken esnemez çarpışmanın sonucu 

olarak elektronlardan enerjinin nasıl iletildiğinin incelenmesini içerir. Enerji transferi, neon atom-

larının içerisindeki farklı enerji geçiş seviyelerinin çarpışmasıyla ortaya çıkan uyarılmaya tekabül 

eden kesintili basamaklarda meydana gelir. Uyarılan atomlar sonrasında görünen ışık yayarlar. 

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Kaide üzerinde Neon Dolgulu Franck-Hertz Tüpü 1000912

1 Franck-Hertz Deneyi için Güç Kaynağı Ünitesi (230 V, 50/60 Hz) 1012819 veya

Franck-Hertz Deneyi için Güç Kaynağı Ünitesi (115 V, 50/60 Hz) 1012818

1 Analog Osiloskopu, 2x30 MHz 1002727

1 Dijital Multimetre P3340 1002785

1 HF kablosu 1002746

2 HF kablosu, BNC/4 mm soket 1002748

1 Takım 15 emniyetli deney kablosu, 75 cm 1002843

GEREKLİ CİHAZLAR


